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 ملخص

تسلط الدراسة الضوء على دور منظمة شنغهاي وتأثيرها على بنية النظام الدولي، كمنظمة إقليمية 
بعد عالمي تسعى إلعادة توازن القوي في النظام الدولي وإنهاء حالة الهيمنة األمريكية أضحت ذات 

ها وتوسع نطاق تعاونيها لتشمل إلى جانب التعاون لم، ال سيما بعد ازدياد عدد أعضائعلى العا
السياسي واالقتصادي مجاالت أخرى، كالتعاون العسكري واألمني. كما سعت الدراسة الستعراض 

الدول الغربية ال سيما الواليات المتحدة األمريكية من تنامي وتعاظم دور المنظمة إقليميا  مواقف 
 ودوليا ، وجاءت الدراسة في ثالثة محاور رئيسية، هي:

 النشأة والرؤية والتطور. -
 الدور االقتصادي والسياسي واألمني. -
 تأثير منظمة شنغهاي على بيئة النظام الدولي.  -

 على عدة مناهج، هي: منهج النظام الدولي، ونظرية التوازن، والمنهج االستشرافي.واعتمدت الدراسة 

 الدولي النظام-بنية-للتعاون -شنغهاي: الكلمات المفتاحية

Abstract 

 The study aimed to shed light on the role of the Shanghai 

Organization and its impact on the structure of the international system, as 
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an international organization that seeks to rebalance the forces in the 

international system in an attempt to bring about a change in the structure 

of the international system  to end the American hegemony over the world, 

especially after the increase in the number of its members and the 

expansion of the scope of its cooperatives to include alongside Political 

and economic cooperation in other areas such as military and security 

cooperation. The study also sought to review the stances of Western 

countries regarding the growth and expansion of the organization’s role 

regionally and internationally, especially the United States of America.                 

The study came in three axes:                                                                                  

- Emergence, vision and development.                             

- The economic, political and security role.                            

                                       The Western attitude towards it.- 

The study relied on several approaches, namely: the international system 

approach, the descriptive analytical approach, and the prospective 

approach, in addition to the theory of balance.                                                                             

Keywords: Shanghai - Cooperation - Structure - International System. 

 المقدمة:
م، إلحداث تغير في بنية النظام الدولي؛ 1996تسعى منظمة شنغهاي التي تم تأسيسها عام 

أدى انهيار وتفكك االتحاد وتحويله من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد األقطاب، فقد 
م إلى إحداث فراغ في الساحة الدولية، قامت الواليات المتحدة 1991السوفياتي، وحلف وارسو عام 

بملئه، وهيمنت على مخرجات ومدخالت هذا النظام، وباتت تتدخل في قضاياه السياسية، واألمنية، 
كالصين  ت عبر بعض القوى الدولية؛واالقتصادية، والثقافية. روسيا وريثة االتحاد السوفياتي سع

وبعض جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق ككازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجكستان إلنشاء 
 تكتالت إقليمية تسعى من خاللها إلى مواجهة تفرد الواليات المتحدة بالنظام الدولي.

رؤى ياغة مواقف و تندرج منظمة ضمن هذه التكتالت، فهي منظمة إقليمية نجحت في بلورة وص
مختلفة عن الرؤية والسياسة األمريكية، )إقليميا  ودوليا (، حيث شكل الدافع األمني العامل األول 

من روسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان وطاجكستان،  نشاء المنظمة عندما دعت الصين كال  ي إف
حّل تفاق يهدف لم لبلورة ا1996نيسان/إبريل  26لالجتماع في مدينة شنغهاي الصينية في 

بينها وجمهوريات االتحاد السوفياتي المحاذية لها، وتعميق التعاون  الخالفات الحدودية التي
العسكري ما بين األطراف الموقعة على االتفاقية، ال سيما الصين وروسيا، اللتين تربطهما حدود 

 طويلة أدت إلى تراجع عالقاتهما الثنائية في مجاالت  عدة.
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قمة شنغهاي في بيانها الختامي على والدة المنظمة، مؤكدة  أنها ليست موجهه  ضد علنت ، أ لذا 
أي دولة ، وأن المنظمة ملتزمة بمبادئ القانون الدولي، وتتطلع لالنفتاح على الجميع. وفي اجتماعها 

م انضمت دولة أوزبكستان إلى االتفاقية، فقد أعلن زعماء 2001السنوي السادس في شنغهاي عام 
(، ووّقعوا على  (SCOتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون  2002حزيران/يونيو  15الدول في  هذه

ميثاقها، ووضعوا آليات تنظم عملها، وأهدافها التي تضمنت تعزيز الثقة المتبادلة، وحسن الجوار 
بين الدول األعضاء، وتطوير التعاون بينها في المجاالت السياسية، والعسكرية، واالقتصادية 

نولوجية، والثقافة، باإلضافة إلى شؤون التربية والطاقة، والنقل، والسياحة وحماية البيئة، والعمل والتك
على محاربة الجريمة المنظمة، ومواجهة المخاطر المشتركة التي تواجهها هذه الدول وأهمها: 

بر عاإلرهاب، وحركات االنفصال، والتطّرف الديني، كذلك محاربة تجارة المخدرات وتهريبها 
 حدودها، وفق آلية مشتركة متفق عليها.

م انتقلت المنظمة من الوضع اإلقليمي ذي الهدف األمني المحدود إلى التنظيم 2005منذ عام 
الدولي الفاعل الهادف لتأسيس نظام عالمي متعدد األقطاب والحد من الهيمنة األمريكية القطب 

 الواحد.
الضوء على دور منظمة شنغهاي وتأثيرها على بنية بناء عل ما سبق، تهدف الدراسة إلى تسليط 

 النظام الدولي.
 مشكلة الدراسة:

يدور موضوع الدراسة حول أثر منظمة شنغهاي على تغيير هيراكية النظام الدولي بعد انهيار 
االتحاد السوفياتي، وهيمنة الواليات المتحدة األمريكية عليه، ورغبة الدول الكبرى كروسيا والصين 

اء منظمات وتكتالت إقليمية ودولية إلعادة التوازن في النظام الدولي، ومنها منظمة شنغهاي في إنش
للتعاون، من خالل الوقوف على دورها في التأثير على بنية النظام الدولي. لذلك، تسعى الدراسة 

 لإلجابة عن التساؤل الرئيس:
 دولي؟كيف يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تؤثر في بنية النظام ال

 وينبثق عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 ما ظروف نشأة منظمة شنغهاي، ورؤيتها وتطورها؟ .1
 ما طبيعة الدور االقتصادي والسياسي واألمني للمنظمة؟ .2
 كيف أثرت منظمة شنغهاي على بيئة النظام الدولي؟ .3

 أهداف الدراسة:
 وتطورها.التعرف على ظروف نشأة منظمة شنغهاي ورؤيتها  .1
 الوقوف على طبيعة الدور الذي تلعبه المنظمة ف الجوانب االقتصادية والسياسية والعسكرية. .2
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 تسليط الضوء على تأثير المنظمة على بنية النظام الدولي. .3
 
 

 أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة كونها تتناول دور إحدى المنظمات اإلقليمية الفاعلة )منظمة شنغهاي للتعاون( 
ودورها في التأثير على بنية النظام الدولي من خالل إبراز دورها على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
ال سيما أنها تضم دوال  كبرى ومؤثرة )إقليميا  ودوليا ( كروسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس 

 األمن، والهند وباكستان، الدولتان النوويتان.
 منهجية الدراسة:

 راسة على عدة مناهج، هي: واعتمدت الد
 منهج النظام الدولي، ونظرية التوازن، والمنهج االستشرافي.

 الدراسات السابقة:
(، بعنوان: " دور منظمة شنغهاي للتعاون في انهاء 2014دراسة، محمود، يوسف عبد العزيز، ) .1

 حالة األحادية القطبية وموقفها من األزمة السورية"، جامعة تشرين، دمشق.
تسليط الضوء على دور منظمة شنغهاي للتعاون كقوة مؤثرة على الصعيدين الدراسة إلى هدفت 

اإلقليمي والدولي، استخدمت الدراسة عدة مناهج، منها: المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي 
التحليلي، ومنهج تحليل السلوك السياسي، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها: "أن منظمة شنغهاي 

ابة خطوة نحو تعزيز حالة التعددية القطبية، وأن سورية سعت لالستفادة منها في التخلص كانت بمث
 من العقوبات األمريكية والغربية. 

(، بعنوان: "األهمية الجيوبولتيكية لمنظمة شنغهاي وأثرها 2013دراسة، الجوراني، فهد مزبان، ) .2
 .65، العدد 2013لعراق، المجلد في السياسة الدولية"، مجلة يداب البصرة، جامعة البصرة، ا

م وعرفت 1996الدراسة األهمية الجيوبولتيكية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي أسست عام  تتناول
حينئذ باسم خماسي شنغهاي، وضمت في البداية كال من روسيا والصين العمالقين في آسيا، 
عن ثالث دول من آسيا الوسطى وهي: كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وفي عام  فضال  

ان إلى خماسي شنغهاي، ليصبح اسمها )منظمة شنغهاي للتعاون(، م انضمت أوزبكست2001
توصلت الدراسة لعدة نتائج، منها: "أنه على الرغم من عدم ظهور منظمة شنغهاي حتى اللحظة 
بوصفها فاعال  أساسيا  في الساحة الدولية، إال أن المنظمة تملك الكثير من المؤهالت الجيوبولتيكية 

 ها إلى قوة دولية ذات تأثير".التي قد تساهم في تحويل
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 هيكلية الدراسة:
 وجاءت الدراسة في ثالثة محاور رئيسية، هي:

 النشأة والرؤية والتطور. -
 الدور االقتصادي والسياسي واألمني. -
 تأثير منظمة شنغهاي على بيئة النظام الدولي. -

 المحور األول: النشأة والرؤية والتطور: 

 نشأة المنظمة وتطورها: .1
م بتشجيع من 1996ت عد منظمة شنغهاي للتعاون إحدى المنظمات اإلقليمية التي تأسست عام 

الصين، إذ تم اإلعالن عن إقامة مجموعة شنغهاي للدول الخمس، بعد سلسلة من محادثات ترسيم 
، (1)الحدود، ونزع السالح بين الصين وكل من؛ روسيا وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان 

منظمة في حينه كال  من: الصين، وروسيا، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وضمت ال
م. حيث أعلن قادة الدول الست في حزيران/يونيو 2001ثم انضمت إليها أوزبكستان في عام 

م انضمت الهند وباكستان 2015، وفي العام SOC "(2)م، والدة "منظمة شنغهاي للتعاون 2001
 (3)للمنظمة 

داف منظمة شنغهاي للتعاون على حل المشاكل الحدودية بين الدول األعضاء، وتأمين تركز أه
وصيانة األمن اإلقليمي واالستقرار، وتوسيع التعاون االقتصادي واالستثماري في مختلف المجاالت 

(4). 

م، مرحلة  مهمة  في مسيرة المنظمة، عندما م نحت الهند وباكستان الدولتين 2017ولقد مّثل العام 
النوويتين العضوية الكاملة فيها، وذلك خالل اجتماع قمة شنغهاي الذي انعقد في مدينة "أستانا" 

 (.5)الكازاخستانية 

                                                           
يونيو  7، 48028اإلقليمي البّناء للصين، جريدة األهرام المصرية، العدد  اسماعيل، حسين، سياسة حسن الجوار والدور 1

2018. 
(: انضمام العراق إلى المنظمات اإلقليمية: منظمة شنغهاي للتهاون 2017حاجم، ليلى عاشور، وجابر، جعفر بهلول، ) 2

 .169، ص 49-48نموذجا ، مجلة قضايا سياسية، جامعة النهرين، العدد 
(: انضمام الهند وإيران لمنظمة شنغهاي للتعاون بين تخطى الدور اإلقليمي وخلق توازن في 2016بنى باسم، )التميمي، ل 3

 .6العالقات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، رام هللا، ص
، 2006-9119(: الدور الصيني في النظام اإلقليمي لجنوب آسيا بين االستمرار والتغيير 2008دندان، عبد القادر، ) 4

 .22باتنة، الجزائر، ص -رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر
(: دور منظمة شنغهاي للتعاون في مجابهة تهديدات السلم واألمن، وقائع األمم المتحدة، األمم 2021عليموف، راشد، ) 5
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من مساحة اليابسة في العالم؛ ويبلغ عدد  ٪60تحتل الدول األعضاء في المنظمة ما يزيد عن 
من احتياطيات الطاقة  %45مليار نسمة، وتستحوذ على ما يقرب من  3.5سكانها أكثر حوالي 

 .(1)في العالم 
وسيا ر حاليا  يبلغ عدد الدول األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ثمانية دول، هي: الصين و 

وطاجيكستان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، والهند، وباكستان، باإلضافة إلى أربع دول 
كعضو مراقب، هي: إيران، وأفغانستان، وبيالروسيا، ومنغوليا، وست دول شركاء في الحوار، هي: 

 .(2)أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وكمبوديا، سريالنكا، ونيبال 

مة شنغهاي عالقات تعاون مع العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية، مثل: األمم هذا، وت قيم منظ
المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق أسيا "اآلسيان"، ورابطة الدول المستقلة، كما تتعاون مع االتحاد 
 االقتصادي األوراسي في مجاالت التجارة، والطاقة، والمناخ، والنقل، واالتصاالت، إضافة  للتعاون 

 .(3)في مجاالت محو األمية، والرعاية الصحية، والترفيه، والعلوم والثقافة 

حالف، وما تتميز به المنظمة من أهمية جيواستراتيجية، فقد وفي إطار عالقاتها بالمنظمات واأل
، ففي (4)اكتسبت صفة العضو المراقب في كل من الجمعية العامة لألم المتحدة واالتحاد األوروبي 

م، حصلت المنظمة على صفة عضو مراقب في األمم المتحدة، حيث أ برمت معها 2005عام 
 .(5)العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجاالت مكافحة اإلرهاب والفقر والجريمة والمخدرات 

بناء  على ما ذكر، يمكن القول: أن تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون في المجاالت السياسية 
يندرج في سياقها من معالجة قضايا الحدود والجريمة والمخدرات، لم يكن وحده  واالقتصادية، وما

هو الدافع إلنشاء هذه المنظمة، بقدر ما كان الهدف هو مواجهة النفوذ والهيمنة األمريكية ال سيما 

                                                           

  https://www.un.org/ar/chronicle/article/19949 المتحدة، انظر: 
1 Khan, Mamnoon Ahmed, International Science Congress Association,  Javaid, Faisal &

International Science Congress Association, Karachi, International Research Journal of 
Social, Vol. 4, the number 3, March 2015, p58.                                                                    

 (: منظمة شنغهاي للتهاون، الشؤون السياسية وبناء السالم، أنظر:2121األمم المتحدة، ) 2
https://dppa.un.org/ar/shanghai-cooperation-organization  

ل ينتظر منظمة شنغهاي للتعاون في ضوء الصراعات بين أعضائها، المرصد المصري (: أي مستقب2020السيد، أحمد، ) 3
  /https://marsad.ecsstudies.com/47614 للفكر والدراسات االستراتيجية، أنظر: 

ة شنغهاي للتعاون بالمنظمات واألحالف األخرى، مجلة (: عالقة منظم2018السعيدي، سعيد عبيد، وعلي، فاضل عبد، ) 4
 231، ص54العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد 

(: التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والمنظمات األخرى، الجمعية العامة، الدورة 2012األمم المتحدة، ) 5
 .15، نيويورك، ص 40السابعة والستين، الجلسة 

https://www.un.org/ar/chronicle/article/19949
https://dppa.un.org/ar/shanghai-cooperation-organization
https://marsad.ecsstudies.com/47614/
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في وسط أسيا وغيرها من مناطق النفوذ التابعة للدول األعضاء فيها، ومن هنا، باتت المنظمة 
مهما  على المستوى الدولي، في ظل تنامي وتعاظم عالقاتها بالمؤسسات اإلقليمية والدولية العبا  

 المؤثرة على الساحة العالمية. 

 أهداف إنشاء المنظمة: .2
 :(2) (1)عن تأسيس منظمة شنغهاي، على األهداف التالية  يتضمن إعالن

 األعضاء.تعزيز سياسات الثقة المتبادلة، وحسن الجوار ما بين الدول  -
مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الدول األعضاء؛ كاإلرهاب، وحركات االنفصال والتطرف  -

 الديني واإلثني، ومحاربة تجارة المخدرات وتهريبها عبر الحدود.
تطوير التعاون الفاعل بين الدول األعضاء في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية،  -

 اقة والسياحة والعلوم والتربية والثقافة، وحماية البيئة.والتكنولوجية، ومجاالت الط
 توفير األمن والسالم واالستقرار في المنطقة. -
تطوير وتقديم األفكار والرؤى للوصول إلى نظام سياسي واقتصادي عالمي عادل وعقالني  -

 ومتوازن.
 تنسيق جهود االندماج في االقتصاد العالمي. -
األساسية، وفقا  لاللتزامات الدولية للدول األعضاء وتشريعاتها تعزيز حقوق االنسان والحريات  -

 الوطنية.
 الحفاظ على تطوير العالقات مع الدول األخرى، والمنظمات الدولية. -
 التعاون في مجال الوقاية من النزاعات الدولية وتسويتها سلميا . -
 محاربة الجريمة المنظمة، وإيجاد السبل الكفيلة بالقضاء عليها. -

ضافة لذلك، فتحت منظمة شنغهاي مجاالت  واسعة للتعاون وخصوصا ، األمن، واالقتصاد، باإل
والنقل والثقافة، واإلغاثة من الكوارث، وتنفيذ القانون الدولي، مع وضع التعاون األمني واالقتصادي 

الظروف  نعلى سلم أولوياتها، فإن المتتبع للفترة التي أ نشأت فيها منظمة شنغهاي للتعاون، يدرك، أ

                                                           
، 293(: منظمة شنغهاي.. بين تحالف المصالح وصراع الحضارات، مجلة الجيش اللبناني، العدد 2009أحمد، ) عّلو، 1

 .62-61ص
محمود، يوسف عبد العزيز، دور منظمة شنغهاي للتعاون في انهاء حالة األحادية القطبية وموقفها من األزمة السورية،  2

، 2014، 5، العدد 36سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 
 .300ص 
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الدولية السائدة خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي لعبت دورا  في تعزيز فكرة إنشاء هذا 
 المنظمة 

 الرؤية اإلقليمية والدولية لمنظمة شنغهاي: 

تتمحور رؤية منظمة شنغهاي للتعاون حول تحقيق المصالح المشتركة بين الدول األعضاء، وتنطلق 
اون األمني لدولها والمتمثل في تعزيز التع اقتصادي-والجيوسياسي، -رؤيتها استجابة  للواقع الجيو

ماشيا  تواالقتصادي والسياسي، ومع ذلك تتداخل الرؤى لكل دوله من الدول األعضاء في المنظمة 
  (1)لتحقيق مصالحها القومية، فعلى سبيل المثال: تنطلق الرؤية الصينية في ثالثة اتجاهات: 

 ويندرج في إطاره:االتجاه األمني،  -
محاصرة الحركات السياسية األصولية التي باتت تنتشر في إقليم "شين جيانغ" ذو األغلبية المسلمة؛  -

 ة أراضيها.بهدف ضمان التكامل اإلقليمي للصين، ووحد
التنسيق في مواجهة اإلرهاب وتجارة المخدرات، ومنع الجريمة عبر الحدود الشمالية، والشمالية  -

 الغربية للصين.
 ويتمثل في: االتجاه السياسي، -

رغبة الصين في التعاون مع روسيا من أجل تحويل المنطقة الي قوة نوعية في مواجهه النفوذ  -
 األمريكي المتصاعد في المنطقة.

عمل على خلق نظام دولي جديد متعدد األقطاب، بمعنى آخر، التأثير في بنية النظام الدولي ال -
 باتجاه التوازن.

 ، ويتمحور حول:االتجاه االقتصادي -
 ضمان تدفق مواردها من الطاقة. -
 استمرار التعاون مع روسيا؛ بما يساهم في توفير احتياجاتها من مخزون الطاقة السيبيري.  -

أما الرؤية الروسية للمنظمة، فتتمثل في تحقيق عدة مكاسب، تمثل أهمية بالغة  لدى صانع القرار 
 :  (2)في روسيا، تتجسد هذه الرؤية في تحقيق المكاسب التالية 

تعزيز التفاهم والتعاون االستراتيجي مع الصين في المجال العسكري واألمني لمواجهة التوجه  -
 الدفاعي الصاروخي.األمريكي لبناء النظام 

                                                           
(: الصعود االستراتيجي الروسي الصيني وتأثيره على بنية النظام الدولي، رسالة ماجستير، جامعة 2019رحايلي، سعاد ) 1

 .106-105الجزائر، ص  -قالمة
 .108-106بين االستمرار والتغيير، مرجع سابق، ص دندان، الدور الصيني في النظام اإلقليمي لجنوب آسيا  2
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انشاء حلف قوي مع دول آسيا الوسطى والصين، ليكون نواة لمحور جديد وقوي، وركيزة  أساسية  -
 لمواجهة التحديات المستقبلية.

 االستفادة من احتياطي الغاز والنفط الذي تمتلكه دول آسيا الوسطى. -
 قة.األمريكي عن المنطتطوير عالقاتها مع جمهوريات آسيا الوسطى سيساهم في إبعاد النفود  -
التعاون األمني المشترك في مكافحة التطرف واألصولية، والنزعات االنفصالية، بهدف تعزيز  -

  األمن القومي الروسي.

وفى إطار الرؤية الروسية، سعت روسيا إلى فرض هيمنتها العسكرية على دول المنظمة ال سيما 
اتي السابق )كازاخستان، وأوزبكستان، الدول األربع التي كانت جزءا  من االتحاد السوفي

وطاجيكستان، وقيرغيزستان(، واحتفظت لنفسها عمليا  بحرية استخدام المنشآت العسكرية، ولعب 
 . (1)الدور العسكري الذي تقوم به فيها سابقا  

ا لها رؤيتها التي تجسد مصالحه لدول األعضاء في المنظمة، فكل دولةوهكذا بالنسبة لبقية ا
مع متطلبات أمنها القومي، وتساهم في تعزيز حضورها إقليميا  ودوليا ، وتتيح لها لعب  وتتماسي

 لكثير من االهتمام الدولي. ها الخارجي.يمي وفضائدور فاعل ضمن محيطها اإلقل

دفت نشائها، هفي إ يبدو أن منظمة شنغهاي التي ساهمت الجهود الروسية الصينية المشتركة
ياسي لحلف شمال األطلسي والواليات المتحدة في أوراسيا عبر إنشاء تحالف لمواجهة التأثير الجيوس

 . (2)مواز  لها 
بتصوري، أن هناك العديد من األهداف المتعلقة ببنية النظام الدولي سعت من خاللها الصين 
وروسيا إلى االستفادة منها في تعزيز نفوذهما الدولي من وراء تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، 
منها سيطرة المحافظين الجدد في عهد الرئيس "جورج بوش االبن" على القرار في الواليات المتحدة، 

م في الحرب 2001وسعيهم إلحكام السيطرة على العالم، مندفعين بنتائج أحداث أيلول/سبتمبر 
خاوف معلى ما ي سمى باإلرهاب، مستغلين أيضا  التعاطف والتأييد الدولي لهم، هذا السلوك جدد ال

الصينية والروسية من خطورة السياسة األمريكية التي ستؤثر على مصالحهما الدولية بتحت ذريعة 
مكافحة "اإلرهاب"، وكانت البداية من أفغانستان المتاخمة لحدود آسيا الوسطى من الجنوب وروسيا 

                                                           
1 Bailes Alison, et al The Shanghai Cooperation Organization SIPRI Policy Paper, No. 17, 

Stockholm International Peace Research Institute, May 2007, p10.                                
2 Cooperation Organization Mapping Multilateralism in Transition,  Aris, Stephen, Shanghai

International Peace Institute (IPI), No. 2, December 2013, 
p1.                                                      
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دة ات المتحمن الشمال، والصين من الشرق، وقد تعمقت هذه المخاوف أكثر، عندما أقامت الوالي
م، ولعل 2001قواعد عسكرية في أوزبكستان، وقيرغيزستان في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من العام 

ذلك، ما دفع هذه الدول إلى إنشاء هذه المنظمة التي قامت على أساس  أمني قبل أن تتوسع لتشمل 
ل األمريكي في المجاالت االقتصادية وغيرها، بمعنى آخر، أنها جاءت في إطار مواجهة التدخ

الشؤون الدولية، وال سيما في منطقة أسيا الوسطى، الحديقة الخلفية لكل  من روسيا والصين، لذلك، 
حرصت الصين وروسيا على ربط دول أسيا الوسطى أمنيا : )أوزبكستان، وقيرغيزستان، 

دت هذه دوطاجيكستان، وكازاخستان(، لتحجيم الدخل األمريكي في هذه المنطقة الحيوية، بل وح
 الدول موعدا  لتفكيك القواعد األمريكية فيها.

 المحور الثاني: الدور السياسي واالقتصادي واألمني. -
م، تطورت منظمة شنغهاي للتعاون في المجاالت واالقتصادية واإلنسانية، 2001منذ تأسيسها عام 

التنمية  تحقيق فوظفت قدراتها للتعاون في المحافظة على سالم واستقرار المنطقة، وسعت إلى
المشتركة، وتعزيز التبادالت المشتركة، مما ساهم في تحقيق المصالح األمنية واالقتصادية 

 والسياسية والتنموية للدول األعضاء في المنظمة.
لذا، تعد منظمة شنغهاي من المنظمات اإلقليمية الكبرى من حيث المساحة والسكان واالقتصاد، 

لس األمن ن في مجعسكرية، فالدولتان: روسيا والصين عضوان دائماسي، والقوة الوالتأثير السيا
الدولي، ويملكان تاريخا  سياسيا  وعسكريا  على مستوى العالم، ولديهما عالقات سياسية وثيقة، ناهيك 

 عن كونهما دولتان نوويتان، إلى جانب العضوين اآلخرين الهند وباكستان.

ليط الضوء على الدور السياسي واالقتصادي، واألمني لذلك، تسعى الدراسة في هذا المحور لتس
 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على النحو التالي:

 أواًل: الدور السياسي:
والدولية،  اإلقليمية الساحة مهما  في دورا   تلعب ألن تؤهلها كبيرة بإمكانيات منظمة شنغهاي تتمتع
 تم لذلك .األ خرى  الدولية والمنظمات الدولمع  الخارجية عالقاتها لتطوير باستمرار سعت لذلك،
في تشرين  للمنظمة الخارجية وزراء اجتماع الخارج، وخالل مع للتواصل المؤقت المشروع إقرار

رسمي، وحصلت في تشرين  بشكل الخارجي م، بدأت المنظمة تواصلها2001الثاني/نوفمبر 
 نيسان/إبريل وفي المتحدة، لألمم العامة الجمعية مراقب في على مكانة 2004الثاني/نوفمبر 

ورابطة  (ASEAN-آسيان (آسيا شرق  جنوب دول اتحاد منظمة مع مذكرة التفاهم وقّعت م،2005
 .(1)دوليا   تأثيرها ومكانتها من نطاق وّسع بدوره   وهذا ،CIS)(الكومنولث المستقلة الدول

                                                           
مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العيساوي، محمد حسين، منظمة شنغهاي للتعاون دراسة في إطار القانون الدولي،   1
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 لتحقيق أهدافها، وذلك من خالل التنسيق الكامل ذت منظمة شنغهاي الحوار وسيلة  وعليه، فقد اتخ
بين دولها في كافة المجاالت وعلى أعلى المستويات، مؤكدة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في شؤونها، انطالقا  من مبادئ المنظمة وأعرافها، وانطالقا  من ميثاق األمم المتحدة الذي يؤكد 

 ويطالب بحل الخالفات والنزاعات بالظرف السلمية.على احترام سيادة الدول ووحدتها، 
تأسيسا  على هذه المبادئ، جاء ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون أو ما ي عرف بـ "الوثيقة الدستورية" 

مادة، واعتبر الضمانة  26التي مّثلت أساس النظام القانوني لها، وتضمن هذا الميثاق على 
المختلفة، وحدود صالحياتها، وأساليب نشاطاتها، ويوضح  الستمرار عملها، ويحدد مكونات األجهزة

األساس القانوني للعمل في المنظمة، وي عد المرجع القانوني الذي تستند عليه أجهزة المنظمة 
المختلفة عند وضع اللوائح واالنظمة والقرارات، هذا ولقد تم تسجيل ميثاق منظمة شنغهاي في 

 .(1)من ميثاق األمم المتحدة  102م، وفقا  للمادة 2002األمانة العامة لألمم المتحدة عام 
 
 التعاون مع األمم المتحدة: .1

أدى ضعف األمم المتحدة كمنظمة دولية مسؤولة عن الحفاظ على األمن والسلم الدوليين، ومحدودية 
دورها اإلقليمي والدولي، في فض النزاعات الدولية، ومشاكل الحدود إلى بروز منظمات إقليمية 
ودولية، كمنظمة شنغهاي، وغيرها من التكتالت بغية معالجة القضايا التي تواجه الدول األعضاء 
في هذه المنظمات والتكتالت، واالعتماد على قدراتها وامكاناتها في توفير وتعزيز أمنها وسالمة 

 أراضيها.
ار، بحيث واالنتش ومن هنا، برز دور هذه التكتالت التي بدأت كتجمعات إقليمية آخذة  في التوسع

أصبحت من الفواعل الدولية ذات التأثير في بنية النظام الدولي، ومنها منظمة شنغهاي للتعاون 
التي أصبحت من المنظمات ذات التأثير، وفرضت نفسها على المستوى الدولي، وبدأت تلعب دورا  

 مع األمم المتحدة في مواجهة القضايا السياسية واالقتصادية واإلنسانية.

وفيما يتعلق بالدور السياسي لمنظمة شنغهاي في إطار العالقة مع األمم المتحدة، فقد بدأت 
المنظمة في التأثير والشراكة مع منظمة األمم المتحدة، ال سيما في القضايا المالية، وي عد إنشاء 

اعدة ص"بنك التنمية" الخاص بدول منظمة شنغهاي تعبيرا  صريحا  عن رغبة اقتصاديات الدول ال
في أن تكون لها أدواتها المالية التي تحقق لها القيادة في إدارة موارها، وتتيح لها حرية  أكبر في 
تنفيذ مشروعاتها المختلفة عبر شركاتها، بعيدا  عن إجراءات المناقصات الدولية المفتوحة التي 

                                                           

 .434، ص 2015، 1، العدد 30المجلد 
 .426العيساوي، منظمة شنغهاي للتعاون دراسة في إطار القانون الدولي، مرجع سابق، ص  1
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ريكس للتنمية" بنك "بتشترطها مؤسسات تمويلية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إذ سيتيح 
الموارد المالية الالزمة إلنشاء مشروعات بنية تحتية بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتنفيذ تلك 
المشروعات على أراضي الدول األعضاء بما يحقق تكامال  مع الجهود المبذولة في هذا المجال 

عين العام والخاص، كما من قبل المؤسسات المالية الدولية األخرى، ويقدم قروضا ، ويدعم القطا
مليار دوالر موزعة   50يقدم الدعم الفني للمشروعات التي يقوم بتمويلها، ويقدر رأس مال البنك بـ 

. والتصويت على قرارات البنك (1)بالتساوي على الدول األعضاء، ومقره "مدينة شنغهاي" الصينية 
لمنفرد إلحدى الدول األعضاء أو ما يكون باألغلبية العادية، وال يوجد ما يسمى حق االعتراض ا

. وفي إطار هذا التعاون، سعت منظمة شنغهاي (2)ي عرف بالفيتو، كما هو الحال في مجلس األمن 
 إلنشاء مركز دولي لتمويل المشروعات على أساس رابطة بنوك المنظمة، مع ضرورة تفعيل نشاط

لدان المنظمة، ورفع الحواجز ما بين نشاء منظومة نقل عامة لبنادي الطاقة في منظمة شنغهاي، وإ
. وهو ما أكده الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" خالل (3)البلدان لتسهيل مهنة التجارة الدولية 

م، 2017اجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي في "أوفا" الروسية في كانون األول/ديسمبر 
، منوها ”خاصة لمنظمة شنغهاي للتعاون  عندما قال: "نحن نعمل على إنشاء بنك للتنمية وحسابات

إلى أن، "فكرة إنشاء مركز دولي لتمويل المشروعات على أساس رابطة بنوك منظمة شنغهاي 
 .(4)للتعاون تبدو فكرة واعدة" 

 التعاون مع منظمة البريكس: .2
م، 2015اتخذت الشراكة بين منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة البريكس توجها  استراتيجيا  في العام 

عندما استضافت روسيا في مدينة "أوفا" المنظمتين، في خطوة  محورية  لمواجهة التطورات العالمية، 
حيث تميزت القمة بحضور رؤساء حكومات تكتالت أخرى، واجتمع قادة البريكس، مع رؤساء 

ف دحكومات االتحاد االقتصادي األوراسي، ومنظمة شنغهاي، وّركزت القمة على بدء االتصال به
 .(5)تنسيق السياسات واالستراتيجيات لمعالجة القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك 

                                                           
 .236السعيدي، وعلي، عالقة منظمة شنغهاي للتعاون بالمنظمات واألحالف األخرى، مرجع سابق، ص  1
 236السعيدي، وعلي، المرجع السابق، ص  2
ا (، جامعة دمشق، رسالة  3 عباس، سامر ديب، دور التكتالت اإلقليمية والدولية في التوازن الدولي )شنغهاي وبريكس نموذج 

 .75، ص 2017ماجستير، 
، 19/12/2017ات، صحيفة اإلخبارية الجزائرية، منظمة شنغهاي للتعاون تعتزم إنشاء مركز دولي لتمويل المشروع 4

 أنظر:
https://www.elikhbaria.com/3315/  

، ص 2021حسين، إسالم إبراهيم، تجمع البريكس والقوى االقتصادية الصاعدة "الفعالية والجاذبية"، الموسوعة الجزائرية،  5
384. 

https://www.elikhbaria.com/3315/
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وجاء انعقاد القمتين، وسط انتشار بؤر النزاعات والصراعات المسلحة، مع تنامي خطر "اإلرهاب"، 
وقربه من حدود دول منظمة شنغهاي، وفي ظل محدودية دور منظمة األمم المتحدة في التسوية 

لسلمية لمختلف القضايا واألزمات، أدى ذلك إلى ارتفاع األصوات الداعية لتعدد األطراف في حل ا
مسار  ا السياسية االقتصادية أهمية لتحليل تأثيرهما فيمن بأبعادهلقد مثلت القمتاالقضايا الدولية. 

العالقات الدولية، ومدى انعكاسهما على تجربة التكامل في المنطقة األوراسية، ووزن روسيا في 
محيطيها اإلقليمي والدولي، فعلى المستوي السياسي، تضمن البيان الختامي نقاطا  مهمة ت عبر عن 

 :(1)ايا الدولية، يمكن إجمالها في نقطتين مهمتين، هما موقف المنظمتين من مختلف القض
حيث تمت الدعوة لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة اإلرهاب في إطار  األولى: محاربة اإلرهاب:

االستراتيجية الدولية، وفقا  لجميع القرارات الصادرة وفي هذا المجال عن مجلس األمن، مع التشديد 
ية خالية من ازدواجية المعايير، في تعبير صريح عن فشل التحالف على ضرورة اتباع رؤية تشارك

الذي تتزعمه الواليات المتحدة للقضاء على "تنظيم داعش"، خصوصا  أن مجال نفوذ هذا التنظيم 
اتسع بعد ضربات التحالف، حسب العديد من التقارير اإلعالمية الغربية، بما فيها صحيفة واشنطن 

 بوست.

 :(2)بناء على معطيين رئيسيين  ألزمات الدولية:الثانية: تسوية ا
تعدد األطراف في حل القضايا الدولية، وهو ما عّبر عنه وزير الخارجية الروسي "سيرغي   .1

م، في القمة الشبابية لمجموعة بريكس، حينما صرح قائال : 2015تموز/يوليو  2الفروف"، في 
 الم". "أمريكا عجزت بمفردها عن حل ولو نزاع واحد في الع

اتخاذ مبادئ القانون الدولي، بما فيها حل األزمات بالطرق السلمية، أساسا  ألي تسوية، وهو ما  .2
أكدته بريكس بخصوص الحالة السورية، حينما أشارت إلى أنها غير قابلة للحل العسكري، وأنه 

لنظام ايتوجب على النظام الدولي تقوية المساعي الحميدة إليجاد حل سياسي متفق عليه بين 
 السوري والمعارضة.

استفادت روسيا من استضافة القمتين، حيث تمكنت من فك عزلتها التي فرضتها عليها الواليات 
المتحدة، بعد إبعادها من مجموعة "الثمانية الكبار"، وأدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى 

المصارف ات النفط والغاز، و تقييد حصولها على التمويل األجنبي لشركاتها الرئيسية، مثل: شرك

                                                           
ي بريكس وشنغهاي في التفاعالت الدولية، مجلة السياسة الدولية، نقال  عن: مركز الساللي، سامي، أبعاد ودالالت قمت 1

 ، أنظر:2015أغسطس  13الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية، 
 https://rawabetcenter.com/archives/10907  
 .113اإلقليمية والدولية في التوازن الدولي، مرجع سابق، ص عباس، دور التكتالت  2

https://rawabetcenter.com/archives/10907
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مثل: "سبيربنك"، وهو أكبر المصارف في روسيا، وبذلك يكون "بنك التنمية الجديد" لدول "بريكس" 
بمثابة متنفس لمساعدة الشركات الروسية المتضررة من العقوبات، كما استفادت الصين من نتائج 

نجاز تكثيف لقاءاتها مع روسيا إلالسياسة األمريكية التي وضعت قيودا  على الصين مما دفعها ل
مشاريع ضخمة في قطاعات الطاقة والنقل، وخاصة  دمج المشروع الصيني "طريق الحرير" في 
االتحاد االقتصادي األوراسي، وتسريع عملية حصول الهند على العضوية الكاملة في منظمة 

كثيف بالمجموعة، بهدف ت شنغهاي للتعاون، كما أنشأ قادة مجموعة "البريكس" بنك التنمية الخاص
 التعاون بين أعضاء مجموعتي "شنغهاي" و"بريكس" في المجاالت كافة.

 ":19التعاون في جهود مكافحة فايروس "كوفيد  .3
منذ نشأتها، رّكزت منظمة شنغهاي على األفكار واإلجراءات الجديدة للمواجهة المشتركة للتحديات 
والمخاطر التي من شأنها تدعيم األمن واالستقرار، والتنمية، وإعادة الحيوية في ظل األوضاع 

لمبدأ ا الدولية المتقلبة، حيث تطورت المنظمة بوتيرة مستمرة نحو تحقيق هذا الهدف في ظل توجيه
األساسي الذي قامت عليه والذي يحمل اسم "روح شانغهاي". وأصبحت المنظمة قوة مؤثرة في 
مواجهة "قوى الشر الثالثة" التي تبنتها، وهي: مكافحة اإلرهاب واالنفصالية والتطرف، فضال  عن 

لعسكرية، ا مكافحة الجرائم العابرة للحدود والجرائم اإللكترونية، فضال  عن التعاون في الشؤون 
 ومجاالت الطاقة، والنقل واالتصاالت، والبنية التحتية، والزراعة وغيرها. 

م، عن اتفاق الدول األعضاء على 2018جزيران/يونيو  10وفي هذا اإلطار، أعلنت المنظمة في 
" في الصين، في كانون 19التعاون في مكافحة األوبئة، ومع بدء ظهور وانتشار فايروس "كوفيد 

م، أبدت دول المنظمة تضامنها مع الصين، واستعدادها للتعاون المشترك في 2019يسمبر األول/د
مكافحة هذا الوباء وفقأ لمبدأ "روح شنغهاي"، حيث بدأت الدول بتبادل المعلومات الطبية والمخبرية، 
 واتخذت اإلجراءات الوقائية لمواجهته، وتعقيبا  على ذلك، قال األمين العام لمنظمة شانغهاي

"فالديمير نوروف": "أن التضامن والدعم المتبادل بين الدول األعضاء في مكافحة فايروس "كوفيد 
 .(1)" مشجع، وسيستمر إلى األمام 19

وفي إطار جهودها لمكافحة الجائحة، قدمت أمانة منظمة شانغهاي للتعاون، عددا  من المقترحات 
 هذه المبادرات في التالي:  والمبادرات لمكافحة الفايروس بشكل  مشترك، وتمثلت

 عقد االجتماعات وتنظيم المؤتمرات: .1

                                                           
مساهل، آالء الرحمان، وسالم، نسرين، منظمة شنغهاي للتعاون نحو تعزيز العالقات ومواجهة جائحة كورونا، المركز  1

 .68، ص 2020، 5، العدد 2العربي الديمقراطي، مجلة قضايا آسيوية، المجلد 
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م على أهمية عقد قمة الطارئة لمجموعة 2020أيار/مايو  12منظمة شنغهاي في  مندوبوأكد 
الضروري  نه منوالنمو االقتصادي العاملي. حيث إ العشرين لحماية حياة الناس واستعادة االستقرار

ات الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تم اعتمادها بالتوافق حول تطوير مناهج تستند إلى قرار 
داخل األمم المتحدة لمواجهة هذه الجائحة  COVID-19التضامن والتعاون العالمي في مكافحة 

وفقا  للقانون الدولي، بشفافية ودون تمييز، وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي 
نه حتى في حالة الوباء، ال يتوقف زمالؤنا األمريكيون : "يجدر القول، إ"، خالل االجتماعالفروف

وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم 
للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد... كما تعلمون، هم بالذات من يضعون 

وجاء في بيان الوزراء: "أن العواقب االقتصادية الناجمة عن الوباء تتطلب اهتماما   .(1)هذه القواعد"
خاصا ، مع التركيز على مشاركة الدول األعضاء لتقديم خبرتها الوبائية والتنظيمية، وتوفير المساعدة 

 .(2)المالية واالقتصادية والغذائية واإلنسانية لبعضها البعض"

 التعاون الصحي: .2
في إطار جهودها لمكافحة جائحة كورونا، أعدت أمانة منظمة شنغهاي للتعاون مشروع الئحة 
"مجلس التنسيق لالستجابة المشتركة للتهديدات الوبائية"، التي أ عدت لوضع، وتنفيذ اإلجراءات 

يز ز الشاملة للوقاية واإلنذار المبكر، وتقليل األثر السلبي لألوبئة، من خالل تنسيق خطة عمل لتع
الجهود والقدرات المعملية، والتدريب المتقدم للمتخصصين، إلجراء البحوث المشتركة وتطوير 
اللقاحات. وكذلك خطة عمل لضمان الرفاهية الصحية والوبائية والسالمة البيولوجية في قمة منظمة 

جتماع م. تم اإلعالن عن ذلك في اال2020شنغهاي المنعقدة في "سانت بطرسبرغ" في تموز/يوليو 
الذي عقده وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي برئاسة وزير الخارجية الروسي "سيرغي الفروف" 

، وكان "الفروف" قد اتهم الواليات المتحدة بإنشاء مختبرات (3)أيار/مايو من العام نفسه  13في 
هم إلى فبيولوجية في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك دول منظمة شنغهاي، مؤكدا  على وقو 

جانب إعداد بروتوكول حول حظر األسلحة البيولوجية، وقال: "الواليات المتحدة هي الوحيدة التي 
 .4تعارض ذلك، فهي ال ترغب بضمان شفافية األنشطة البيولوجية العسكرية في العالم"

                                                           
، 2020مايو  14موسكو تتهم واشنطن باستغالل أزمة كورونا إلرساء نظامها العالمي الجديد،  صحيفة الصحراء المغربية، 1

 .12، ص 10604العدد 
 .69مساهل، وسالم، منظمة شنغهاي للتعاون نحو تعزيز العالقات ومواجهة جائحة كورونا، مرجع سابق، ص 2
 .70مساهل، وسالم، المرجع السابق، ص  3
، 2020أيار  14، 18966ألف، العدد  622ية، كورونا: عدد المتعافين حول العالم يتجاوز مليون وصحيفة الدستور األردن 4

 .24ص
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 التعاون مع منظمة الصحة العالمية: .3
م، الذي تم اعتماده 2030لمستدامة لعام أكد إعالن شنغهاي بشأن تعزيز الصحة في خطة التنمية ا

 24إلى  21في المؤتمر العالمي التاسع بشأن تعزيز الصحة، المعقود في الصين خالل الفترة من 
م، التثقيف الصحي باعتباره من الركائز الرئيسية لتعزيز الصحة من 2016تشرين الثاني/نوفمبر 

مع انتشار جائحة كورونا، واجهت الكثير  ،(1)م 2030أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
من الدول نقصا  في األقنعة الوقائية والمعدات الطبية والضروريات األساسية، مع اللجوء لطلب 

دولة وأربع منظمات دولية، وتبرعت  127المساعدة من والصين التي قدمت المساعدة ألكثر من 
 12فريقا  من الخبراء لمكافحة الوباء في  14مليون دوالر لمنظمة الصحة العالمية، وأرسلت  20بـ 

دولة. كما قامت المنظمة بتعاون واسع مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة العامة في دول 
المنظمة، التي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم. وكذلك دعم جهودها في تنسيق االستجابة 

 .(2)زة ومعدات الدولية للوباء ودعمها بما تحتاجه من أدوات وأجه
سعت منظمة شنغهاي لتوسيع نطاق تفاعالتها السياسية مع الدول األعضاء تأسيسا  على ما سبق، 

من جهة، ومع المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية من جهة  ثانية بهدف وتعزيز التعاون 
والتفاهم المتبادل بين شعوبها، واحترام تقاليدها، وعاداتها الثقافية، والحفاظ على التنوع الثقافي داخل 

ظمة، وكذلك، التعاون مع المنظمات الدولية ال سيما األمم المتحدة من أجل تعزيز السالم، دول المن
وضمان األمن واالستقرار، والتنمية المستدامة. حيث نجحت جهود المنظمة تحقيق هذه األهداف 
من خالل تنظيم المعارض والمهرجانات والمسابقات الدولية، من خالل تعزيز التبادالت الثقافية، 

 التعاون بين البلدان، واألبحاث العلمية التي تعزز التبادل والحوار والسلم الدولي. و 
 ثانيًا: الدور االقتصادي:

استنادا  لميثاقها، أقرت منظمة شنغهاي للتعاون مجموعة من الوثائق من أجل تنفيذ التعاون 
وّقعت الدول األعضاء  م،2001االقتصادي واإلقليمي بين الدول األعضاء فيها. ففي أيلول/سبتمبر 

على مذكرة في مجال تخطيط وتنفيذ التعاون االقتصادي اإلقليمي وبدء عملية تيسير التجارة 
واالستثمار، ورّكزت المذكرة على التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء، وذلك من خالل خلق 

على بروتوكول تنفيذ م وقّعت الدول 2002الظروف المشجعة للتجارة واالستثمار، وفي آذار/مارس 
مذكرة تيسير التجارة واالستثمار، وي عد هذا البروتوكول وثيقة مهمة للمنظمة في مجال التعاون 

                                                           
، اإلعالن السياسي المنبثق عن االجتماع الرفيع المستوى الثالث 148منظمة الصحة العالمية، تقرير المدير العام، الدورة  1

 13للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير الم عدية )غير السارية( ومكافحتها )تقرير من المدير العام(، 
 .49، ص 2021كانون الثاني/ يناير 

 .72مساهل، وسالم، منظمة شنغهاي للتعاون نحو تعزيز العالقات ومواجهة جائحة كورونا، مرجع سابق، ص   2
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االقتصادي حيث تم تحديد بدء عملية التعاون االقتصادي اإلقليمي لتيسير التجارة واالستثمار، وتم 
ي لتنفيذ تلك اإلجراءات، وفوضع إجراءات العمل، وأ قترح إنشاء لجنة متخصصة من المسؤولين 

م، تم التوقيع على منهاج التعاون االقتصادي التجاري المتعدد األطراف للدول 2003أيلول/سبتمبر 
م، تم إقرار مشروع إجراءات تنفيذ مذكرة 2004أيلول/سبتمبر  10األعضاء في المنظمة، وفي 

 11نظمة وتحتوي المذكرة على التعاون االقتصادي التجاري المتعدد األطراف للدول األعضاء الم
برنامجا  ويركز على أولويات التعاون في مجاالت الطاقة واالتصاالت والمواصالت  127مجاال  و

م، وخلق الظروف 2020والزراعة ويحدد آليات التطبيق بحسب المراحل المختلفة الممتدة حتى عام 
ال، والقوى العاملة بين الدول المناسبة من أجل التنقل الحر للبضائع والخدمات، ورؤوس األمو 

األعضاء في المنظمة، باإلضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل ومضاعفة تجارة 
 .(1)الترانزيت ضمن إطار المنظمة 

م، بعد أن أقرت 2006بدأ اهتمام منظمة شنغهاي يتجه نحو قضايا التعاون االقتصادي منذ عام 
دي طويل األجل الذي يهدف إلى تشكيل مجال اقتصادي جديد برنامج للتعاون التجاري االقتصا

للتكامل، وتهيئة الظروف المالئمة للتجارة واالستثمار، من خالل حرية تنقل السلع ورؤوس األموال 
 .(2)والخدمات والتكنولوجيات في مجال المنظمة، إضافة إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة 

شنغهاي إمكانات اقتصادية ضخمة، فالصين وحدها ت عد ثاني تمتلك الدول األعضاء في منظمة 
بلغ في تموز/يوليو  أقوي اقتصاد في العالم، وتمتلك قاعدة صناعية ضخمة، باحتياطي نقدي

. ووصلت حصتها من (3)تريليون دوالر، وفقا  لبيانات البنك المركزي الصيني  3.154م، 2020
ترليون دوالر، وبلغ حجم تجارتها الخارجية  1.27ي ، أي حوال%8دين الخزينة األمريكية بنسبة 

. أما روسيا فتعد من أكبر الدول من حيث مساحة اليابسة، ويصل الناتج (4)تريليون دوالر  3.68
تريليون دوالر، ويأتي ترتيبها في المركز الثاني  1.52المحلي اإلجمالي لها إلى ما يقارب من 

ية. كما تحتل المركز السادس عالميا  من حيث الناتج المحلي عشر عالميًّا من حيث القولة االقتصاد

                                                           
 .433العيساوي، مرجع سابق، ص  1
 ، أنظر:2009مايو  1جريدة االقتصادية السعودية، التعاون االقتصادي في منظمة شنغهاي وإيجاد الحلول،   2

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_5400.html  
 7سمير، هيثم، احتياطي الصين من النقد األجنبي يسجل ارتفاع ا أكثر من المتوقع في يوليو، صحيفة المال المصرية،  3

  /https://almalnews.com/category/power ، أنظر: 2020أب/أغسطس 
 301محمود، وآخرون، دور منظمة شنغهاي للتعاون في إنهاء حالة األحادية القطبية، مرجع سابق، ص  4

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_5400.html
https://almalnews.com/category/power/
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 529تريليون دوالر، والثامنة عالميا  من حيث حجم الصادرات البالغة  4.01اإلجمالي، الذي يبلغ 
 .(1)مليار دوالر، وتحتل المركز الثاني عالميا  في تصدير النفط 

ن ينهما هدفا  حيويا ، خاصة أن العديد مشكل توجه دول المنظمة نحو تعزيز التعاون االقتصادي ب
األعضاء تتوافر لديهم إمكانات كبيرة للعمل المشترك في مجاالت التجارة واالستخراج واالستثمارات. 

م، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول األعضاء في 2001فمنذ اإلعالن عن نشأتها عام 
. وفى ظل تفوق نسب النمو االقتصادي في جميع (2)مليار دوالر  12.1منظمة شنغهاي للتعاون 

م 2003بلدان المنظمة عن البلدان األوروبية، حيث قدرت نسبة النمو االقتصادي بين دولها عام 
. كما ازداد حجم التجارة بين بلدانها بشكل منتظم. وتفيد االحصائيات الصينية %8إلى  %6بـنحو 

 .(3)مليار دوالر  19.7م بلغ 2003عام أن التبادل التجاري في إطار المنظمة خالل 
م، استوردت الصين من الدول األعضاء في منظمة 2017م إلى عام 2013وفي الفترة من عام  

مليار دوالر، في حين بلغ حجم االستثمار المباشر للمؤسسات الصينية  340شنغهاي بضائع قيمتها 
لغ الحجم االقتصادي لدول المنظمة م ب2015. في عام (4)مليار دوالر  15في دول المنطقة نحو 

تريليون دوالر، وتجاوز إجمالي الحجم االقتصادي للمنظمة بعد انضمام الهند  12,7ما يقرب من 
من االقتصاد العالمي  %20تريليون دوالر، مشكال  حوالي  15م ما يقرب من 2017وباكستان عام 

 .(5)ترليون دوالر، وفق بيانات البنك الدولي  74البالغ 
أشارت الدول األعضاء في قمتها بمدينة "طشقند" األوزبكية، "أن  2016حزيران/يونيو  24وفي 

عام  15العالقات االقتصادية والتجارية، والتعاون االستثماري لدول المنظمة ّشكل على مدى 
نموذجا  للتعاون البناء، في تطوير التعاون االقتصادي اإلقليمي، مما ساعد على تعزيز وتحسين 

ليات التعاون، أن تناغم التنمية بين دول المنظمة يصب في مصلحة نمو اقتصادي متوازن" وأكدت آ
أنها ستقوم بإجراءات متفق عليها تهدف الى مواصلة توسيع التعاون االقتصادي والتجاري المتبادل 

                                                           
تشرين  19اقتصاد في العالم، موقع بورصات،  20؟ تعرف على أقوى  G20جمال، ميادة، ما مجموعة العشرين  1

  /https://www.borsaat.com انظر: ، 2020األول/أكتوبر 
 .301محمود، وآخرون، دور منظمة شنغهاي للتعاون في إنهاء حالة األحادية القطبية، مرجع سابق، ص  2
 جريدة االقتصادية السعودية، التعاون االقتصادي في منظمة شنغهاي وإيجاد الحلول، مرجع سابق. 3
 (: الدائرة االقتصادية والتجارية العالمية لمنظمة شانغهاي للتعاون، الصين اليوم، أنظر:2018لين، تشو، ) 4

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201806/t20180628_800133843.html  
تريليون دوالر حجم اقتصاد منظمة "شنغهاي للتعاون"، وكالة األناضول التركية،  15زنغين، ديالرا، وأروزدان، جان،  5

 ، أنظر:2017
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8.   

https://www.borsaat.com/
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201806/t20180628_800133843.html
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8
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ن أوساط يفي إطار المنظمة من خالل خلق ظروف مواتية للتجارة واالستثمارات المتبادلة والتعاون ب
 .(1)األعمال" 

 9وخالل انعقاد مؤتمر القمة لدول منظمة شنغهاي في العاصمة الكازاخستانية "أستانا" في 
م، دعت الصين إلى توسيع نطاق المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" وتعزيز 2017حزيران/يونيو 

الجهود  بين الدول األعضاء ودفعالتعاون في مجاالت الطاقة والسكك الحديدية والزراعة والتكنولوجيا 
 .(2)الرامية إلى بناء مجتمع متقدم ومصير مشترك 

حزيران/يونيو  10وفي قمة شنغهاي الثامنة عشر التي انعقدت في مدينة "تشينغداو" الصينية في 
م، 2019-2018وثيقة، منها وثيقة تتعلق بخطة عمل المنظمة لعام  17م، تم التوقيع على 2018

بتنفيذ أحكام معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول األعضاء، ووثيقة  وأخري تتعلق
م، ووثيقة تتعلق باستراتيجية 2021-2019التعاون في مكافحة اإلرهاب واالنفصالية والتطرف لعام 

 .(3)مكافحة المخدرات 
 20شكيك على م، وقّعت الدول األعضاء في العاصمة القرغيزية "بي2019حزيران/يونيو  14وفي 

وثيقة منها ما يتعلق بالتعاون في مجال وسائل اإلعالم، والتكنولوجيات المعلوماتية، وخريطة الطريق 
ع أفغانستان"، ومذكرات تفاهم م-لألعمال المستقبلية لمجموعة االتصال "منظمة شنغهاي للتعاون 

ذية دة والمنظمة األممية لألغمنظمة السياحة العالمية، ودائرة تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتح
 .(4)والزراعة، وغيرها 

م، اتفقت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة 2019نوفمبر/تشرين الثاني  2وفي 
شنغهاي للتعاون اليوم على تعزيز الجهود المشتركة بهدف توفير األمن الغذائي والتنمية المستدامة 

ألهداف التنمية المستدامة، وجرى التوقيع على  2030طار أجندة لألجيال الحالية والمستقبلية في إ
لمجلس رؤساء الحكومات الدول األعضاء في المنظمة،  18مذكرة التفاهم على هامش االجتماع 

                                                           
 فاروق، عالء، قراءة في نتائج قمة منظمة "شنغهاي" المنعقدة في طشقند، دنيا الوطن، أنظر: 1

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/06/24/407996.html   
 ، أنظر:2017مصطفى، يحي، قمة منظمة شنغهاي للتعاون ستعزز التعاون األمني اإلقليمي، شبكة الصين،  2

http://arabic.china.org.cn/txt/2017-06/09/content_40996399.htm  
 ، أنظر:2018وثيقة في أول مشاركة للهند وباكستان، روسيا اليوم،  17سافين، ادوارد، قمة منظمة شنغهاي.. توقيع  3

https://arabic.rt.com/world/949634  
 م2019حزيران  15، 3782وثيقة مشتركة في ختام قمة "منظمة شنغهاي"، العدد  20جريدة األخبار اللبنانية،  4

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/06/24/407996.html
http://arabic.china.org.cn/txt/2017-06/09/content_40996399.htm
https://arabic.rt.com/world/949634
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ووقع المذكرة "فالديمير رحمانين" مساعد المدير العام والممثل اإلقليمي لمنظمة الفاو في أوروبا 
 .(1)نوروف"، األمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون وآسيا الوسطى، و"فالديمير 

و"قال رحمانين": "هناك مجموعة كاملة من القضايا التي تؤدي فيها المنظمتان أدوارا  متعددة 
ومتداخلة ومن بينها، األمن الغذائي، واالستدامة الزراعية والبيئية، كخطوة لتوثيق العالقات بين 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". أما "نوروف" فقال: "ترتبط  المنظمتين والعمل معا  بشكل أكبر
منظمة شنغهاي للتعاون بعالقات وثيقة مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، ونحن سعداء 
ألن عالقات المنظمة مع وكاالت األمم المتحدة قد توسعت أكثر من خالل التوقيع على المذكرة، 

دور الفاو في مكافحة الجوع وسوء التغذية وضمان األمن الغذائي" وتقّدر منظمة شنغهاي للتعاون 
(2). 

ومن الجدير ذكره، أن منظمة الفاو تعاونت مع منظمة شانغهاي في قضايا، مثل: األمراض 
الحيوانية العابرة للحدود، وتنظيم أنشطة مشتركة لتعزيز جهود التقليل من تأثيرات التغّير المناخي، 

للموارد الطبيعية، وإجراء دراسات مشتركة حول الزراعة وأسواق المواد الغذائية.  واإلدارة المستدامة
 .(3)وكذلك تحسين أطر الصحة النباتية والبيطرية، ودعم النظم الغذائية الصحية 

 9اتخذت الدول الثماني األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قمتها العشرين في موسكو 
قرارا  باعتماد العمالت المحلية والوطنية في التبادل التجاري  م،2020تشرين الثاني/نوفمبر 

واالستثمار الثنائي وإصدار سندات، بدال  عن الدوالر األمريكي، ما ينهي عقودا  طويلة من الهيمنة 
 .(4)األمريكية على العالم في التجارة والذهب والتعامالت النفطية 

 -لمشتركةفي المشاريع االقتصادية ا -دول آسيا الوسطى إن التعاون القائم بينفبناء  على ما سبق، و 
في إطار منظمة شنغهاي يتماشى مع مصالحها الوطنية. واعتبرت طاقات الصين االقتصادية 
الضخمة وإمكانياتها االستثمارية حافزا  للتعاون االقتصادي داخل دول المنظمة مقارنة بالمنظمات 

إلصالحات االقتصادية الصينية مهمة بالنسبة لالقتصاد اإلقليمية األخرى. باعتبار أن تجربة ا
                                                           

"الفاو"، منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة، الفاو ومنظمة شنغهاي للتعاون تعززان الشراكة بينهما في مجال األمن  1
نظر: ، أ2019الغذائي والتنمية المستدامة، نوفمبر 

http://www.fao.org/news/story/ar/item/1244896/icode/  
 الفاو، المرجع السابق. 2
 ،الحليوي، كرم، بمناسبة اإلعالن عن رئاسة طاجيكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون نثمن عاليا مستوى التعاون مع قطر 3

 . 5، ص2021مارس  23، 9333صحيفة الوطن القطرية، العدد 
 ، أنظر:2020أولير، كفاية، دول "شنغهاي" تتحلل من عالقتها بالدوالر األميركي "المهيمن"، اندبندنت عربية،  4

https://www.independentarabia.com/node/103781/  

http://www.fao.org/news/story/ar/item/1244896/icode/
https://www.independentarabia.com/node/103781/
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االنتقالي لبلدان آسيا الوسطى، كما أن تعزيز الوجود الروسي في آسيا الوسطى يعتبر أحد أسباب 
اهتمام روسيا بتطوير التعاون االقتصادي مع هذه الدول، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة منظمة 

روسيا، وكازاخستان، وأوزبكستان التي تعتبر من أكبر الدول  شنغهاي دوليا . بمعنى آخر، إن وجود
المصدرة للمعادن في المنطقة دفعها للبحث عن أسواق جديدة تستوعب منتجاتها. في الوقت الذي 
ت عتبر فيه الصين أكبر مستهلك للنفط والمواد الخام في العالم، وهو ما شجع الدول األعضاء في 

ة الستثمار حقول النفط والغاز، ومد أنابيب للنفط والغاز لدول المنظمة للقيام بأعمال مشترك
المنظمة، أضف إلى ذلك، زيادة الطلب على استهالك الطاقة في العالم جعل الشراكة في هذا 
المجال أحد أبرز االتجاهات للتعاون في إطار المنظمة. وهو ما دفعها أيضا  لتطوير التعاون فيما 

 وضع سياسة مشتركة ومنسقة تخدم مصالحها.بينها في مجال النقل بهدف 
 ثالثًا: الدور األمني:

لعبت التطورات اإلقليمية دورا  في تطور الدور األمني لمنظمة شنغهاي، لذلك، يمكن تقسيم تطور 
 الدور على النحو التالي:

 مرحلة التقارب اإلقليمي: -1
تين اتفقت ن روسيا والصين اللسعت بعض الدول إلى تعزيز االستقرار اإلقليمي، وكانت البداية بي

م، وقَّع الطرفان اتفاق نفذ في نيسان/إبريل 1996ففي عام ، (1)فيما بينها على ترسيم الحدود 
م، ع رف باسم "االتفاق الخماسي" الذي ضمَّ كال  من: روسيا، والصين، وكازاخستان، 1997

يام سكرية على الحدود، وعدم قوقرغيزستان، وطاجكستان، ونصَّ على اتخاذ التدابير األمنية والع
أي دولة بأعمال هجومية ضد قوات وأراضي الدول المجاورة الموقعة لالتفاقية، أو إجراء أي مناورات 

 .(2)عسكرية تستهدف الدول األخرى 
 مرحلة بناء الثقة: -2

شهدت هذه المرحلة تطورا  الفتا  للعالقات بين الصين، وروسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، 
، بعد أن وقعت هذه 1996وقيرغيزستان، عندما أعلنت هذه الدول إنشاء "خماسي شنغهاي" عام 

الدول على اتفاقية تتعلق بالحدود، واتفاقيات حسن الجوار، التي هدفت إلى تعزيز إجراءات بناء 
م تتعلق بخفض القوات 1997قة لتخفيف التوترات األمنية على الحدود، تبعتها اتفاقية أخري عام الث

م اجتمعت هذه الدول في العاصمة الكازاخستانية 1998العسكرية في المناطق الحدودية، وفي العام 
درات، وفي خ"أستانا" وناقشت اإلجراءات األمنية المتعلقة بمحاربة الحركات االنفصالية، وتجارة الم

                                                           
: تعاون إقليمي أم موازنة حلف "الناتو"، الجامعة 2013-1996ذيابات، خير سالم، الدور األمني لمنظمة شنغهاي للتعاون  1

 .359، ص 2016، 1، ملحق43العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد  -األردنية، دراسات
 .250، ص 2009فهمي، عبد القادر، "المدخل الى دراسة االستراتيجية"، العراق، جامعة بغداد،  2
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م صدر بيان مشترك لدول "خماسي شنغهاي" في مدينة "بشكيك" عاصمة قيرغيزستان، 1999العام 
م، أعنت الدول 2000تم فيه االتفاق على التعاون في القضايا األمنية )إقليميا  ودوليا (، وفي العام 

 -ةة الطاجيكيفي البيان الختامي لقمة "خماسي شنغهاي" في مدينة "دوشنبه" العاصم -الخمس
رغبتها في التعاون عسكريا  وأمنيا ، كما أكد البيان دعم روسيا في مواجهة االنفصاليين الشيشان، 
ودعم الصين في نزاعها مع تايوان، مع التأكيد على أهمية مواجهة كافة التهديدات التي تواجه الدول 

 .(1)األعضاء 
 مرحلة مأسسة األمن اإلقليمي: -3

م وخالل قمة شنغهاي تم منح أوزبكستان العضوية الكاملة في المنظمة، وقد جاءت 2001في عام 
أيلول/سبتمبر  11القمة في ظروف أمنية إقليمية ودولية معقدة انعكست على نشاطها، منها: أحداث 

م، حيث وقّعت الدول األعضاء على العديد من االتفاقيات المتعلقة بمواجهة "اإلرهاب" 2001
النزعات االنفصالية، والجماعات الراديكالية المتطرفة. وفي قمة شنغهاي التي عقدت في موسكو و 

م، اتفقت الدول الست على تأسيس "الجهاز اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب"، الذي لعب 2003عام 
، وهذا كان (2)دورا  في كشف الكثير من المخططات التي تستهدف الدول األعضاء في المنظمة 

 (3)من خالل أمرين إثنين:  واضحا  
 تعاهد قادة المنظمة بتعزيز األمن اإلقليمي وإقامة "ناد  للطاقة". األول:
جندي، معظمهم من روسيا  6500إجراء أول مناورة عسكرية مشتركة شارك فيها نحو  الثاني:

والصين، في جبال األورال الروسية، وأّكد الجنراالت الروس بأن تجري هذه المناورات بشكل  سنوي  
 منتظم.

شملت المناورات، استخدام قاذفات قنابل بعيدة المدى، وعمليات لتحييد مضادات الطائرات، 
، مما يدلل على أن الهدف من هذه (4)يات السيطرة على المطارات، والحصار البري والبحري وعمل

المناورات ال يقتصر فقط على محاربة "اإلرهاب" فحسب، بل يتعداه إلى التعاون في مواجهة 
 التهديدات الخارجية التي تواجه الدول األعضاء في المنظمة.

 
 

                                                           
 .359، مرجع سابق، ص 2013-1996ذيابات، الدور األمني لمنظمة شنغهاي للتعاون  1
 .360-359ذيابات، المرجع السابق، ص 2
3 SWI swissinfo.ch( هيئة اإلذاعة والتلفزيون السويسري ،)SRG SSR قمة معاهدة شنغهاي: نحو نظام عالمي ،)

  .https://www.swissinfo.ch/ara، أنظر: 2017جديد؟، 
 .360-359ذيابات، مرجع سابق، ص 4

https://www.swissinfo.ch/ara
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 عالمية: مرحلة تبني استراتيجية عسكرية وأمنية -4
هو ما و تميزت هذه المرحلة بخروج المنظمة من إطارها اإلقليمي إلى التأثير في الساحة الدولية، 

ّصرح به الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" قائال : "إن منظمة شنغهاي للتعاون قد تخطت أطر 
، (1)"هااور عملالمهمات التي أعلنتها في البداية، وأصبح التعاون االقتصادي والدولي من أهم مح

كما تميزت بقيام المنظمة بتدشين عالقات مع العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية، فقد حصلت 
م، على صفة العضو المراقب في األمم المتحدة، وقامت بتوقيع اتفاقيات تعاون بشأن 2004عام 

"، ومعاهدات مماثلة مع منظمة "األمن ASEAN-مكافحة "اإلرهاب" مع منظمة "اآلسيان
الجماعي"، ما أتاح للمنظمة مشاركتها في العديد من القضايا والملفات األمنية اإلقليمية والدولية 

، كما سعت المنظمة للتمدد واالنتشار، ففي القمة التي انعقدت في العاصمة القرغيزية "بيشكيك" (2)
ا في التعاون اإلقليمي من مع التجمعات األخرى م أعربت الدول عن رغبته2007في أب/أغسطس 

 (3)مثل: كحلف شمال األطلسي ال سيما في أفغانستان عبر المشاركة في استقراره 

ولقد شّكل حجم االنفاق العسكري لدول منظمة شنغهاي مؤشرا  على تنامي وتعاظم دورها العالمي، 
" حول االنفاق SIPRI -بحاث السالمفقد أشارت األرقام الصادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي أل

، وهو مؤشر إلى ارتفاع كبير م2012-1996العسكري لدول منظمة شنغهاي خالل الفترة من 
تتجاوز إطارها اإلقليمي، فعلى سبيل المثال ارتفعت نفقات الصين  ارعلى توجه المنظمة للعب أدو 

م، في حين ارتفع 2012عام  مليار دوالر 157مليار دوالر، إلى  25م من 1996العسكرية عام 
م 2012مليار دوالر عام  90مليار دوالر، إلى  32م من 1996االنفاق العسكري الروسي عام 

مليار  2مليون دوالر، إلى  421م من 1996، بينما ارتفع االنفاق العسكري لكازاخستان عام (4)
مليون  79، من 1996م، أما قيرغيزستان، فقد ارتفع االنفاق العسكري عام 2012دوالر عام 
مليون  61ق العسكري ألوزبكستان من م، وارتفع اإلنفا2012ن دوالر عام مليو  234دوالر، إلى 
م، وكذلك، بالنسبة إلى طاجيكستان التي 2012مليون دوالر عام  108م الى 1996دوالر عام 

                                                           
 جريدة االقتصادية السعودية، التعاون االقتصادي في منظمة شنغهاي وإيجاد الحلول، مرجع سابق. 1
 .360، مرجع سابق، ص 2013-1996يابات، الدور األمني لمنظمة شنغهاي للتعاون ذ 2
3 Kalra, Prajakti & Saxena, Siddharth, Shanghai Cooperation Organization and Prospects Of 

Development in The Eurasian Region,   Cambridge Central Asia Forum, September 2007. 
See: https://www.researchgate.net/publication/281593748                                            

 .361-360ذيابات، المرجع السابق، ص  4

https://www.researchgate.net/publication/281593748
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عام  مليون دوالر 81م، إلى 1996مليون دوالر عام  15ارتفع االنفاق العسكري فيها من 
 .(1)م2012

م، زادت قوة المنظمة، ووصل عدد أعضائها 2017ومع انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة عام 
، األمر الذي قد يساهم في تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول األعضاء، في المجاالت 8إلى 

 خباراتية.األمنية، ومكافحة اإلرهاب وتبادل المعلومات بين أجهزة المنظمة االست

ثمة أهداف سعت روسيا والصين لتحقيقها من خالل ضم هاتين الدولتين النوويتين للمنظمة، وهي: 
(2) 

 منافسة الواليات المتحدة بشكل أكثر فعالية  من أجل السيطرة على أوراسيا، وتحقيق توازن دولي. -
واجهة وباكستان كدول متحييد خطر األسلحة النووية، وتقويض خطة الواليات المتحدة لجر الهند  -

 في حرب نووية بين الواليات المتحدة وروسيا والصين.
 حكام السيطرة على الموارد الطبيعية في العالم من النفط والغاز والفحم...ألخ.إ -
الهيمنة على خطوط عبور الطاقة، فضال  عن الطرق التجارية، مثل مشروع طريق الحرير الجديد  -

 الذي تسعى الصين إلى تدشينه.

ويعتقد الخبراء أن انضمام الهند وباكستان سيعزز في المستقبل الحلف العسكري بين دول المنظمة 
ما أ الستعادة التوازن في العالم، وأن توسع المنظمة بانضمام دولتين نوويتين اليها يثير قلق الغرب.

 سيعهاأن تو أن المنظمة أصبحت تضم نصف سكان العالم، و  إلى ن فقد أشارواالخبراء األمريكيو 
 .(3)ن العالم سيصبح متعدد األقطاب يشير بوضوح الى أ

 ةبتصوري، أن انضمام الهند وباكستان لمنظمة شنغهاي سيعزز الدور األمني الذي تلعبه المنظم
حداث توازن دولي في المنظور القريب. وهذا ما أكده الرئيس في مكافحة اإلرهاب. وكذلك، في إ

الكازاخستاني "نور سلطان نزارباييف" الذي قال: "يجري عمل منهجي لتحقيق مستقر لألهداف 

                                                           
1 SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook, The Military 

Report, Retrieved from, 2012. See: 
https://sipri.org/yearbook                                                            

ي، عبد المجيد، انضمام الهند وباكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون يرفع من وتيرة الصراع من أجل السيطرة على أوراسيا، بهات 2
 ، أنظر:2015تموز/يوليو  15جريدة الراية، 

  https://fakhayda.blogspot.com/2015/07/blog-post_331.html  
، 2015روسيا اليوم، الهند وباكستان في تحالف مع روسيا والصين.. الغرب قلق من توسع منظمة شنغهاي للتعاون،  3

  https://ar.rt.com/gwddأنظر: 

https://sipri.org/yearbook
https://fakhayda.blogspot.com/2015/07/blog-post_331.html
https://ar.rt.com/gwdd
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الرئيسية والتنفيذ الفعال لجميع القرارات المشتركة، ويتم إيالء اهتمام خاص لمسائل التغلب على 
. وقال نائب وزير الخارجية الصيني "تشنغ قوبنغ": (1)من واالستقرار" التحديات الجديدة وتهديدات األ

"إن انضمام الهند وباكستان له أهمية كبيرة في تعاون دول المنظمة من أجل التصدي للخطر 
اإلرهابي للجماعات االنفصالية في منطقة شينجيانغ غربي الصين، وحركة تركستان الشرقية، 

ال : "وتولي الصين اهتماما  خاصا  لهذا، وسيكون لها تعاون أمني وتنظيم "داعش".، ثم أضاف قائ
. أما "بنيامين بوبوف"، سفير روسيا األسبق في اليمن فيقول: "إن الهند (2)مع الدول المعنية"

وباكستان، تخرجان بشكل متزايد عن نفوذ الواليات المتحدة... واآلن الوقت تغير، وتتغير موازين 
 .(3)الكرة األرضية، وليس في صالح الحضارة الغربية"  القوى بشكل جذري على

وقال "اس كيه جوبتا"، الخبير األمني الهندي، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "إن 
اإلرهاب يشكل تهديدا  متزايدا  للمنطقة كلها، وأن كل الدول ترغب في مكافحته، وأن روسيا والصين 

رهاب"، وهذا ما أكده أيضا  الخبير في العالقات تان للقتال ضد اإلضم الهند وباكس ترغبان في
الدولية "كيه تشاوهان" عندما قال: "إن الهند وباكستان دولتان هامتان في جنوب آسيا وأن انضمامهما 

 .(4)سيزيد من إظهار التزامهم بمكافحة اإلرهاب، وتعزيز السالم في آسيا 

الدول األعضاء في المنظمة بعد انضمام الهند وباكستان،  وفي إطار تعزيز التعاون األمني بين
 22التقى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بوفد الشؤون األمنية للدول األعضاء في المنظمة في 

م، وأشار: "أن األمن واالستقرار في المنطقة من أولويات المنظمة... إن الوضع 2018أيار/مايو 
امة، وفى نفس الوقت ال يزال يواجه تحديات خطيرة ... األمني  في المنطقة مستقر بصفة ع

اإلرهاب، والتطرف، والنزعة االنفصالية، وأن ذلك يتطلب تعزيز التفكير الهادئ، والحكم الدقيق، 
واالستجابة الصحيحة، ومن الضروري الحفاظ على التوجه االستراتيجي للتعاون األمني، واالستمرار 

 .(5)المتبادلة" في توطيد الثقة االستراتيجية 

                                                           
 .11، ص 2017حزيران  10، 10101صحيفة الديار اللبنانية، انضمام الهند وباكستان إلى "شنغهاي" سيقويها، العدد  1
 ، أنظر: 2015روسيا اليوم، بكين: الهند وباكستان ستبدآن بإجراءات االنضمام لمنظمة شنغهاي في قمة أوفا،  2

https://ar.rt.com/gvvn  
 ، أنظر:2015، توسع منظمة شنغهاي.. خطوة جديدة إلى عالم متعدد األقطاب،  SPUTNIKعربي 3

https://arabic.sputniknews.com/world/201507101014921133/  
4 ARABIC.NEWS.CNء هنود: انضمام الهند وباكستان إلى منظمة شانغهاي للتعاون يحقق منفعة لألمن ، مقابلة: خبرا

  http://arabic.news.cn/speak/2015-07/14/c_134409155.htm ، أنظر: 2015واالقتصاد في آسيا، 
5 onal.CRI China Radio Internati  راديو الصين الدولي، الرئيس الصيني يلتقي بمسؤول الشؤون األمنية لدول

، أنظر: 2018أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون، 

https://ar.rt.com/gvvn
https://arabic.sputniknews.com/world/201507101014921133/
http://arabic.news.cn/speak/2015-07/14/c_134409155.htm
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أما على المستوى الدولي، فقد شاركت دول منظمة شنغهاي في محاربة األنشطة "اإلرهابية" من 
م، 2004خالل التعاون التقني مع بلدان كومنولث الدول المستقلة وآسيا الوسطى. ففي نيسان/أبريل 

ة جلس وزراء الخارجيقدم خبراء تابعون للمنظمة مدخالت فنية إلى الدورة المشتركة الثالثة لم
والمجلس التنسيقي لرؤساء النيابة العامة ومجلس رؤساء الهيئات األمنية والدوائر الخاصة، ومجلس 
قادة قوات الحدود ومجلس رؤساء الخدمات الجمركية التابع لكومنولث الدول المستقلة، بما في ذلك 

بشأن اإلرهاب، الذي كانت إجراء استعراض مكثف لقانون كومنولث الدول المستقلة النموذجي 
الجمعية البرلمانية المشتركة للدول األعضاء في كومنولث الدول المستقلة قد اعتمدته في كانون 

. وقام المكتب ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 2004األول/ديسمبر 
 7إلى  5ولي في "طشقند" من بتنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن التنفيذ التشريعي والتعاون الد

م، وضم المشاركون ممثلين عن االتحاد الروسي، وأفغانستان، وأوزبكستان، 2005نيسان/إبريل 
وإيران، وتركمانستان، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، ومنغوليا، وصندوق النقد 

 .(1)قي آسيا لمكافحة اإلرهاب الدولي، وكومنولث الدول المستقلة، والمركز اإلقليمي لجنوب شر 

اجماال ، رغم أهمية انضمام الهند وباكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون، فإن روسيا والصين تدركان 
نح م حول إقليم كشمير، ومن هنا لم يأتحجم التباين والخالفات المتجذرة بين الدولتين ال سيما 

ن بمعنى آخر، يبدو أن الصيو مصادفة، الهند وباكستان العضوية الكاملة في المنظمة من باب ال
تر بين إلى تو سيؤدي تين العضوية دون األخرى إحدى الدولوروسيا كانتا تخشيان أن يؤدي منح 

البلدين، ويؤثر على رغبتهما باالنضمام إلى المنظمة. كما أن مواقف الصين وروسيا أثرت في 
نضمام لال اأن باكستان قدمت طلب   تأجيل منح الدولتين العضوية الدائمة في المنظمة. ال سيما

م إال أن روسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى اعترضت على ذلك الطلب، 2001للمنظمة عام 
أعوام، قررت المنظمة منح باكستان صفة  4على أمل أن تقدم الهند طلبا  موازيا  باالنضمام، وبعد 

ظمة مبدئيا  على قبول عضوية م عندما وافقت المن2015عضو مراقب، وهو ما حصل بالفعل عام 
 م بمنحهما العضوية الكاملة في المنظمة.2017الدولتين، وتوج ذلك عام 

 المحور الثالث: تأثير منظمة شنغهاي على بيئة النظام الدولي )تحليل وتقييم(.

                                                           

http://arabic.cri.cn/news/china/438/20180522/134589.html  
األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال الترويج لتنفيذ االتفاقيات  1

والبروتوكوالت العالمية ذات الصلة باإلرهاب في إطار أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لجنة 
 .10، ص2005أيار/مايو  27-23لدورة الرابعة عشرة، فيينا، منع الجريمة والعدالة الجنائية ا

http://arabic.cri.cn/news/china/438/20180522/134589.html
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تضم منطقة آسيا الوسطى، خمسة دول، هي: كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، 
نستان وهي دول لديها مساحات واسعة من األراضي، واحتياطات كبيرة من وأوزبكستان، وتركما

الطاقة، ناهيك عن موقعها االستراتيجي بين الصين وروسيا، والشرق األوسط. ومع ذلك، فإن هذه 
الدول مكشوفة ، إذ تعاني من التطرف والعنف القادم إليها من أفغانستان. فضال  عن تنافس العديد 

الستفادة من إمكاناتها، كروسيا، والصين، والواليات المتحدة، والهند، وباكستان، من الدول عليها ل
 وإيران، وتركيا. 

وانطالقا  من هذه المعطيات عمدت كل من الصين وروسيا إلنشاء "منظمة شنغهاي" من أجل 
تنظيم العمل الجماعي في آسيا الوسطى لالستفادة من إمكانيات هذه الدول بقدر اإلمكان من 

 احية، والحد من نفوذ الواليات المتحدة فيها من ناحية أخرى.ن

الصينية من تنامي الوجود األمريكي في هذه المنطقة االستراتيجية،  -إن تعاظم المخاوف الروسية
 بعاد النفوذ األمريكي المتنامي. وبالرغم منإوّلد اتجاها  مشتركا  عبر منظمة شنغهاي، يهدف إلى 

م، أكد على أن هذه المنظمة" ليست تحالفا  موجها  1996ية شنغهاي عام أن إعالن تأسيس اتفاق
ضد دول أو مناطق معينة، إال أن سلوك المنظمة يؤكد أنها تسعى للتأثير على النفوذ األمريكي، 
وخلق واقع متوازن في بنية النظام الدولي بحيث ت ّقيد حركة تغلغل الواليات المتحدة في المناطق 

م، 2006د الصين وروسيا. وت مثل قمة شنغهاي التي عقدت في قيرغيزستان عام القريبة من حدو 
نقطة تحول في استراتيجية المنظمة، من خالل تحولها من تكتل إقليمي إلى تكتل دولي ومن 

 (1)مؤشرات ذلك: 

 تعهد قادة المنظمة بتعزيز األمن اإلقليمي، وإقامة "نادي الطاقة". .1
م، بضرورة إجالء 2005حزيران/يونيو  5القرارات التي اتخذت في قمة "أستان" األوزبكية في  .2

غالق المشترك إل الصيني-الروسيالقوات األمريكية من قاعدة "كارشي خان أباد" الجوية، والعمل 
 آخر قاعدة عسكرية أمريكية في آسيا الوسطى، وهي قاعدة "مناس" في مطار بيتشكيك القرغيزي. 

 جندي معظمهم من روسيا والصين. 6500إجراء مناورات عسكرية مشتركة شارك فيها نحو  .3
طبيعة العالقات الصينية الروسية، كمحدد لالستقرار في أوراسيا، وآسيا، والمحيط الهادئ التي قد  .4

 تساهم في تشكيل نظام عالمي أوسع، انطالقا  من تأثير الدولتين في القضايا اإلقليمية الدولية.

في هذا اإلطار، يقول "أرييل كوهن" الباحث في معهد الدراسات الروسية األوراسية: "إن عودة و 
ا هتالصين إلى حديقتها الخلفية في آسيا الوسطى بعد غياب دام ألف عام، وعودة روسيا إلى ممتلكا

                                                           
 .79عباس، دور التكتالت اإلقليمية والدولية في التوازن الدولي، مرجع سابق، ص  1
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يال حالقديمة في االتحاد السوفياتي السابق، يجب أن تد ق أجراس اإلنذار في واشنطن، ليس فقط 
 (1)وجودها في هذه المنطقة الغنية بالطاقة بل أيضا إزاء مستقبلها العالمي. التي أعادت إلى األذهان"

وهناك من يرى أن منظمة شنغهاي حددت في وقت  مبكر هدفها بإقامة نظام عالمي جديد متعدد 
عام ين" ساألقطاب، مستندين على تصريح الرئيسين الصيني "جيانغ زيمن" والروسي "بوريس يلت

. بينما يرى آخرون أن (2)ين أكدا على ضرورة إقامة نظام عالمي متعدد األقطاب م الّلذ1999
يا، لألطماع األمريكية في أوراس تحدّ   الروسي ضمن منظمة شنغهاي هو بمثابة-التحالف الصيني

فعل على  ديهدف إلى قطع الطريق على الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا في آسيا الوسطى كر 
 .(3)جهود هاتين الدولتين الحتواء الصين، وعزل روسيا 

يمكن القول، أن منظمة شنغهاي باإلضافة إلى اآلراء سالفة الذكر، أنشأت لتحقيق اندماج و 
اقتصادي للدول األوراسية في مواجهة المثلث االقتصادي المتمثل في الواليات المتحدة، أوروبا 

ر، أن األهداف الصينية الروسية، ال تخفي رغبتها في خلق توازن دولي الغربية، اليابان، بمعنى آخ
 يؤدي إلى تغيير بنية النظام الدولي من أحادي القطبية لعالم متعدد األقطاب.

تعتبر روسيا والصين من الدول غير الراضية عن قيادة النظام الدولي قبل الواليات المتحدة 
لهيمنة، واستخدام القوة، واألشكال الجديدة للتدخل في األمريكية، وما يترتب عليه من سياسة ا

الشؤون الداخلية للدول، وفي مناطق نفوذهما وشؤونهما الداخلية، ومثال على ذلك: )تايوان، والتبت 
ضد الصين، ومحاصرة روسيا في منطقة شرق أوروبا، وقطع طريقها إلى البلقان بانتزاع أوكرانيا، 

 . (4)إلخ(  حيوية.ة مصالح وإعالن منطقة بحر قزوين منطق

آخر، يراه الخبراء الروس، يتمثل في التطور االقتصادي الكبير في آسيا،  عامل موضوعيثمة 
، بينما %8، وفي الصين %6حيث بلغ معدل النمو االقتصادي في آسيا في العقدين األخيرين 

ي اإلنتاج الصناعي الصين. ووفقا  لبعض التقارير، فإن %2.7و %2.5يتراوح في العالم الغربي بين 
مرة في عام  2.8ثلث اإلنتاج الصناعي األمريكي، إال أنه زاد عنه بمقدار  1985الذي شكل عام 

، كذلك، فإن احتياطي الصين من الذهب والعملة الصعبة في تزايد مستمر وهو يزيد (5)م 2015
                                                           

م، رسالة 2001سبتمبر  11وناسي، لزهر، االستراتيجية األمريكية في آسيا الوسطى وانعكاساتها اإلقليمية بعد أحداث  1
 .147، ص2009باتنة، الجزائر،  -اج لخضرماجستير، جامعة الح

 .80عباس، دور التكتالت اإلقليمية والدولية في التوازن الدولي، مرجع سابق، ص  2
 .147وناسي، مرجع سابق، ص  3
يونيو  23، 10549السعد، محمد نجيب، السياسة الدولية على أعتاب حرب باردة جديدة، صحيفة الوطن العمانية، العدد  4

2012. 
 الصالح، علي، منتدى شنغهاي.. هل يتحول إلى قطب عالمي جديد؟، الجزيرة نت، أنظر:   5
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ريكية، كموازن للقوة األمعن نظيره األمريكي. بمعنى، أن منظمة شنغهاي شّكلت في األساس للعمل 
 وتجنب النزاعات التي تسمح لها بالتدخل في مناطق قريبة من حدود الصين وروسيا.

هذه المعطيات توحي بأن الصراع بين الغرب، بقيادة الواليات المتحدة األمريكية وبين الشرق بقيادة 
تاب "لوحة ك "زبجنيو بريجنسكي" صاحب حسب-"روسيا والصين يشبه "لعبة الشطرنج الكبرى 

. هذا المصطلح عززته -م1997" استراتيجية-الجيوالشطرنج الكبرى: التفوق األمريكي ومستلزماته 
إدارة الرئيس "بوش االبن" التي تبنت مقوالت بريجنسكي وترجمتها إلى سياسة هدفها األكبر السيطرة 
على موارد النفط في آسيا الوسطى، وبحر قزوين، والخليج، وبقية مصادر النفط العالمي، وحتى 

 . (1)النفط الروسي 

م خضعت 2005ا  لصالح منظمة شنغهاي، فمنذ عام ويبدو أن موازين القوى تتجه إيجابي
االستراتيجية لتغير جوهري في منطقة أسيا الوسطى، نتيجة الضغوط التي مارستها منظمة شنغهاي، 
والتي أدت إلى تقييد النفوذ األمريكي في المنطقة، رغم تهديد الواليات المتحدة بدعم "الثورات 

، كما شهد العام نفسة قرارات اتخذتها المنظمة في (2)ستانالملونة" في هذه المنطقة ال سيما كازاخ
"موسكو"، بإنهاء الوجود العسكري األمريكي في المنطقة، من خالل اتقاف الدول األعضاء على 
إغالق القواعد األمريكية في دول المنظمة، فقدت الواليات المتحدة الكثير من نقاط القوة، لصالح 

"لعبة التوازنات" عمدت كازاخستان إلى توسيع خط األنابيب إلى الصين وروسيا، واستنادا  على 
 مرفأ "موفوروسيسك" الروسي، وأقامت خط أنابيب جديد يصل إلى الصين. 

ثمة تغيرات جوهرية أصابت بنية النظام الدولي الذي أخذ ينتقل من النمط شبه اإلمبراطوري القائم 
ت المتحدة، إلى نموذج انتشار القوة القريب من على سيطرة دولة عظمى عليه؛ متمثلة  في الواليا

توازن القوى القائم بين عدد  من الدول المتكافئة في القوة مثل: )الواليات المتحدة، االتحاد األوروبي، 
الصين، اليابان، روسيا، الهند، وغيرهم. لذا، يذهب بعض المختصين إلى أن األزمات التي تعاني 

ديا  وسياسيا ، قد ساهمت في تراجع قدرتها على تسوية النزاعات الدولية منها الواليات المتحدة اقتصا

                                                           

https://www.aljazeera.net/opinions/2004/10/3/  
 السعد، مرجع سابق. 1
2 zation as "Geopolitical Bluff?" A View Laumulin, Murat, The Shanghai Cooperation Organi

from Astana, Ifri Research Programme Russia (NIS), July 2006, 
p14.                                               

https://www.aljazeera.net/opinions/2004/10/3/
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واإلقليمية، وبروز تكتالت إقليمية جديدة طامحة كمنظمة شنغهاي التي تضم قوى صاعدة الصين، 
 .(1)وروسيا، والهند 

دة ر ومنذ أن أصبحت الواليات المتحدة القوة العظمى المسيطرة في العالم بعد انتهاء الحرب البا
سعت للمحافظة على نظام أحادي القطبية، إال وجدت صعوبة  في المحافظة على هذا المشروع، 
فقد باتت منظمة شنغهاي العبا  يتمتع بتأثير واسع ويفرض تحديا  كبيرا  عليها، لهذا، يرى الكثيرون 

ولي نظام الدأن على الواليات المتحدة األمريكية إدراك قوة اآلخر، وعدم تجاهله، ألن مستقبل ال
قوة ك سيتحدد في ظل استمرار قوة المنظمة التي تشكلها دول مهمة هم: الصين وروسيا، والهند

فاعلة ومؤثرة في النظام الدولي، ألن التهديدات الجديدة تفرض تغليب مصلحة التعاون بين األطراف 
في  ديدة، مؤثرةالفاعلة، وأن بروز منظمة شنغهاي كمنظمة دولية جديدة خلق جغرافية سياسية ج

 . (2)تحديد طبيعة النظام السياسي الدولي 

هذه التحالفات التي نشأت ضمن منظمة شنغهاي بين القوى الكبرى مثل: الصين وروسيا تثير 
مخاوف الواليات المتحدة؛ إذ يشكل التقارب بين البلدين إنذارا  للواليات، وهذا ما يؤكده وزير الخارجية 

 –كيسنجر" بالقول: "تدرك واشنطن أنها المقصودة بما ذكره البيان الروسياألمريكي األسبق "هنري 
الصيني المشترك عن إدارة الهيمنة والضغوط المتكررة على الدول، وعن ضرورة بناء عالم متعدد 

 .(3)األقطاب" 

(، فقال: "إن معادالت مرحلة ما بعد CIAأما "مايكل هايدن" مدير وكالة االستخبارات األمريكية )
الحرب الباردة، والتي شهدت سيطرة أمريكية أحادية على العالم في كافة المجاالت قد انتهت، مع 

مية، منظمات إقلي انت حكومات أم أطرافا  مستقلة، أمصعود تأثير أطراف وتكتالت أخرى سواء أك
تي تقودها . في إشارة إلى منظمة شنغهاي للتعاون ال(4)وازداد تأثيرها في مسرح األحداث العالمية" 
 الصين وروسيا وانضمت إليها الحقا  الهند.

ختاما ، أعتقد أن منظمة شنغهاي يمكن أن ت عجل في تغيير بنية النظام الدولي، متعدد األقطاب 
ر هذا ما عبّ و  خاص، عام والواليات المتحدة بشكل   مستقبال ، وهذا التوجه بات يقلق الغرب بشكل  

                                                           
 – الصين أنموذجا   – المشاقبة، عادل مسلم، ومقداد، صايل صالح، النظام الدولي الجديد في ظل بروز القوى الصاعدة 1

 .279، ص 2018، 2، العدد 45، دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجّلد 1991-2016
 65عباس، مرجع سابق، ص  2
 .279المشاقبة، ومقداد، مرجع سابق، ص  3
، 12دحمان، سعد، التحالف الشرقي المقبل: منظمة شنغهاي للتعاون والتوجه نحو العالمية، مجلة سياسيات عربية، العدد  4

 .102، ص2015
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م، حين قال: "ثمة 2019" الذي كان يغطي قمة بيشكيك عام B.B.Cعنه بوضوح مراسل الـ "
مؤشرات عدة برزت من قمة هذا العام بأن معاهدة شنغهاي بدأت تأخذ دورها بشكل  جدي للغاية، 

 . (1)والرسالة التي وجهتها هذه المرة هي أن العالم أكبر من الغرب" 

ي تنفيذ بطة بمدى فاعلية عملها ونجاحها فوتبقى اآلفاق المستقبلية اإلقليمية والدولية للمنظمة مرت
مهامها وتحقيق أهدافها، ويبدو أن نجاح المنظمة في إنجاز حل عقالني ورشيد للمشاكل المعقدة؛ 
كمشكلة الحدود بين الصين واالتحاد السوفياتي السابق، ـوالتي كادت أن تؤدي إلى حرب بينهما 

نخراط بها من ناحية، وجعل دوال  أخرى تتطلع ألكثر من مرة حفز الدول األعضاء في المنظمة لال
 إليها، وتفكر في االنضمام إليها من ناحية  أخرى.

ه عام بحلف وارسو الذي تم تأسيس ل حلف شبيهوهذا ما يجعلنا نعتقد أن المنظمة تسعى لتشّكي
 م، ليقف بوجه حلف شمال األطلسي1991م، والذي انتهي بانهيار االتحاد السوفياتي عام 1952

م للمنظمة 2017)الناتو( في المستقبل القريب على الصعيد الدولي، ال سيما بعد دخول الهند عام 
الذي قد يرجح كفة منظمة شنغهاي كالعب دولي مؤثر في بنية النظام الدولي على الصعيدين 
الجيوبوليتيكي والجيوستراتيجي الدولي، وربما يؤدي انضمام إيران صاحبة الطموح النووي، إلى 
تعزيز هذا التوجه، لذا تسعى الواليات المتحدة الستقطاب الهند وباكستان ودول أسيا الوسطي 

 للحفاظ على النظام الدولي بصورته الحالية، وهذا ما يبدو مستبعدا  في المنظور الحالي. 

 الخالصة:
ديد في جمن المعروف أن إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون جاء بمبادرة صينية  روسية  لخلق توازن 

مواجهة الهيمنة األمريكية، من خالل تشكيل تحالف عسكري لمواجهة النفوذ األمريكي في المنطقة. 
وبالتالي، الرغبة إنشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبية، بمعنى آخر، إنشاء تحالف أوراسي 

نفي المنظمة  الرغم من يضم روسيا والصين والهند "كمثلث استراتيجي" يوازن القوة األمريكية، وعلى
 لهذا األمر، إال أن سلوك دولها على األرض يعزز هذا التحليل.

في الوقت الذي يتراجع فيه نفوذ الدول الغربية والواليات المتحدة في الكثير من مناطق العالم، 
نجازاتها السياسية، يتعاظم دور منظمة شنغهاي إوتفشل في الحفاظ على مكانتها االقتصادية و 

راتها االقتصادية واألمنية وجهودها السياسية لتوحيد القوى الرئيسية في المجال األوراسي. مع بقد

                                                           
 السويسرية، أنظر:  SWI swissinfo.chمحيو، سعد، قمة معاهدة شنغهاي: نحو نظام عالمي جديد؟، 1

https://www.swissinfo.ch/ara.   
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تناغم موقف دول المنظمة تجاه القضايا االقتصادية واالستراتيجية؛ فهي تسعى لبناء اقتصاد سياسي 
 وتمويلية بديل على المستوى اإلقليمي والدولي.

لى الصعيد الدولي بفعل تالقي مصالح الدول األعضاء، ثمة فرص كبيرة لتعاظم دور المنظمة ع
تظافر جهودها، ومع ذلك، فإن المنظمة بحاجة إلى مزيد من التوافق ال سيما فيما يتعلق بالنزاع 
بين الهند وباكستان، وغياب التنسيق األمني بينهما، وتحديات أخرى، كاالفتقار إلى آليات تسوية 

 المسائل المالية، حيث يتم تمويل غالبية المبادرات بشكل رئيسي منالمنازعات، والقضايا المتعلقة ب
خالل التمويل الصيني. وبالتالي، يتحدد مدى نجاح أو فشل المنظمة من خالل تطابق أهداف 
الدول األعضاء، ومدى استعدادهم لتحقيق هذه األهداف، وكيفية التفاعل فيما بينهم. وبالرغم من 

سماة "بعثة السالم" تجري سنويا ، إال أن المنظمة تفتقر لمؤسسة عسكرية أن المناورات المشتركة الم
مشتركة كحلف الناتو، ومع ذلك، فهناك تركيز بين دول المنظمة في القضايا األمنية واالقتصادية 
المتعلقة باالستثمار في البنية التحتية اإلقليمية، كما أن نجاحها في تأسيس صندوق تنمية، وبنك 

نشاء نادي الطاقة الخاص بها، قد يجعل من المنظمة ركيزة  حقيقية  إلدارة سياسات وإ لها،يتبعان 
 الطاقة بين الدول األعضاء، كل ذلك يعطي قوة للمنظمة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

في المقابل يوجد قوى إقليمية تنظر باهتمام إلى تعاظم قوة المنظمة؛ مثل تركيا التي دخلت في 
المنظمة في محاولة  منها لتصبح عضوا  فيها، ولكن عضويتها في الناتو، وتحالفها مع حوار مع 

الواليات المتحدة حالت دون قبولها. وبالتالي، فإن التوجه الروسي والصيني نحو قبول أعضاء جدد 
على غرار الهند وباكستان، كإيران وأفغانستان يمكن أن يساهم في تشكلها السياسي الحقيقي. وفي 

وء االضطرابات المتزايدة في الشؤون الدولية والدور المتراجع لألمم المتحدة، فإن انضمام دول ض
 أخرى للمنظمة أمرا  واردا  سيساهم في تعاظم دور وتأثير المنظمة وديمومتها.
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، 2، العدد 45، دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجّلد 2016-1991الصين أنموذجا   –
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سمير، هيثم، احتياطي الصين من النقد األجنبي يسجل ارتفاع ا أكثر من المتوقع في يوليو،  -
، أنظر:  2020أغسطس  7صحيفة المال المصرية، 

https://almalnews.com/category/power/    
اقتصاد في العالم، موقع  20؟ تعرف على أقوى  G20جمال، ميادة، ما مجموعة العشرين  -

  /https://www.borsaat.com، انظر:  2020تشرين األول/أكتوبر  19بورصات، 
لين، تشو،  الدائرة االقتصادية والتجارية العالمية لمنظمة شانغهاي للتعاون، الصين اليوم،  -
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 https://www.aa.com.tr/ar، أنظر: 2017األناضول التركية، 
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شنغهاي للتعاون ستعزز التعاون األمني اإلقليمي، شبكة الصين، مصطفى، يحي، قمة منظمة  -
 ،أنظر:2017

http://arabic.china.org.cn/txt/201706/09/content40996399.htm     
وثيقة في أول مشاركة للهند وباكستان، روسيا  17سافين، ادوارد، قمة منظمة شنغهاي.. توقيع  -

 https://arabic.rt.com/world/949634 ، أنظر: 2018اليوم، 
"الفاو"، منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة، الفاو ومنظمة شنغهاي للتعاون تعززان الشراكة  -

: ، أنظر2019بينهما في مجال األمن الغذائي والتنمية المستدامة، نوفمبر 
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1244896/icode/   

أولير، كفاية، دول "شنغهاي" تتحلل من عالقتها بالدوالر األميركي "المهيمن"، اندبندنت عربية،  -
     /https://www.independentarabia.com/node/103781 ، أنظر:2020

- SWI swissinfo.ch هيئة اإلذاعة والتلفزيون السويسري ،(SRG SSR)) :قمة معاهدة شنغهاي ،
   https://www.swissinfo.ch/ara، أنظر: 2017نحو نظام عالمي جديد؟، 

بهاتي، عبد المجيد، انضمام الهند وباكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون يرفع من وتيرة الصراع من  -
 ، أنظر:2015تموز/يوليو  15أجل السيطرة على أوراسيا، جريدة الراية، 

  https://fakhayda.blogspot.com/2015/07/blog-post_331.html   
روسيا اليوم، الهند وباكستان في تحالف مع روسيا والصين.. الغرب قلق من توسع منظمة شنغهاي  -

   https://ar.rt.com/gwdd، أنظر: 2015للتعاون، 
ليوم، بكين: الهند وباكستان ستبدآن بإجراءات االنضمام لمنظمة شنغهاي في قمة أوفا، روسيا ا -

   https://ar.rt.com/gvvn، أنظر: 2015
، 2015، توسع منظمة شنغهاي.. خطوة جديدة إلى عالم متعدد األقطاب،  SPUTNIKعربي -

 أنظر:
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